
iAlcinda Leitéo Janela Rodrigues, residente na Travessa de Saragoche, numero ciniquenta e
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----~~---»Aos dezoito dias do més de dezembro, do ano de dois mil e dezassete; cwsizzou‘-Se
uma reuniao ordinaria da Cémara Municipal de Vila Verde, no edificio dos Pagos do
Concelho, sob a Presidéncia do Senhor Antonio Fernando Nogueira Cerqueira Vilela, na
qualidade de Presidente deste Orgéio Autérquico, com a presenca dos Senhores
Vereadores, Manuel de Oliveira Lopes, Jlillia Maria Caridade Rodrigues Fernandes, Patricio
José Correia Pinto Araujo, José Augusto Marga] ivlorais, Luis Loureiro de Castro e Jillio
Pedro Duarte Pedralva e Silva.-----------------------------------------------------------------t-+--A---------
~~~~~~~~--Secretariou o Técnico Superior Nuno Miguel Lomba Mota.----~-~~~—~-—~-—~----------~~-~~~
----------Verificada a presence do numero legal de Vereadores foi pelo Senhor Presidente,
declarada aberta a reuniao eram nove horas e trinta minutos.—---------------------------------
--—~------Faltou por motivo justificado a Senhora Vereadora Claudia da Conceigao Cachetas
Pinto, tendo sido substituida, na presente reuniao, por Julio Pedro Duarte Pedralva e Silva,
tomando a respetiva posse neste orgao municipal.----------------------------------------------~
-------BALANCETE: Presente o resumo diario da Tesouraria relativo ao dia quinze do
mes de dezembro do ano dois mil e dezassete que acusava um saldo pecuniario de dois
milhoes duzentos e quarenta e nove mil e novecentos e dezassete euros e trinta e cinco
céntimos, cuja fotocépia se encontra inserta a folhas doze e treze da minuta da presente
ata.--------------------------------------------------------------------------------<—-~~~.--_--.-,----
I---------EXPEDIENTE: O que segue, acompanhado de todos os processos para }tIe_rifi_ca_c;éo
‘da Excelentissima Ediiidade.-------------------------------------------~-;i-;+*-;-1-+-‘44-;-
,--------PERiooo DE lNTERVEN(;i5iO E ESCLARECIMENTO A0 PDBLico;¢;+;g5;Vg;;_++-
f--—------No émbito do periodo para intenlengao do piiblico, compareceu a S_enhoraf{MAaria

um, da Uniéio de Freguesias de Aboim da Nobrega e Gondomar, a qual se encontra
presente a fim de expor um problema relativo a uma obra de que é titular. Apés ter sido
concedida a palavra a municipe, interveio or Senhor Vereador Manuel Lopes, prestando
esciarecimentos relativos ao iicenciamento que reputou por necessaries.~~~~~~~~~~~~-
--—--—~»ANTES DA ORDEM DO DlA:~~~~~~~-»---II:II:I:I--I::----:1:I:I::--------—~—-——--~~-----
----------Foi entregue pelo Senhor Presidente da Cémara, a prestagao de diversos
esclarecimentos solicitados pelos Senhores Vereadores do Partido Socialista, cuja
fotocopia se encontra inserta a folhas catorze da minuta da presente ata.-------------~~-
-------~~Os Senhores Vereadores do Partido Socialista informam que se encontram por
esclareceros seguintes pedidos de esclarecimento:¥--—~+~,~~¢~~~-~-<~~~¢~~~~~~~~~~~~~~~-¢¢g~~_~.¢+--
§_--—+"tCO_!Tlpeténcia_s_n_o¥ ambitod_a_Lei _nL'rmero setenta e cinco barra dois rnil e__~treze,W“de
idols de tssismbro. Gbnforme .delibie‘ra,do na reuniéo .¢_am-aréria de vinte 88-sis t,id.e;§wt£1br0 de
dois mil e .dezassete;-e---=+-+¢+--5:-<~¢-+~-r-~~-+-+--+<<—+s2%:%.~+<~<<~==+—,—+<+++-=¥é%é£%&%¥<4<~+++F?-"+4~4?%?¥QLijé‘st6i§s’1*re'Ia’cioha'das 1‘c'om§ioi*¢bi1trato""de ‘rec5¢‘1;1a“"de‘tres‘idu¢s;"sea|idA6=s‘;‘-i‘@‘l£;t¢5Eird'rkné
$0,I.iQii.a95_Q, registada Bm ,=-Ilia .da _reur1ié0 . Qflrflaréria, de, fvirite ode . n0vembro.,.‘d,e. "‘.doi,s,'.»mil,,.re
dezassete;....._;...;;:sa;::::::;.........._Q.» ’_’__’ ’__ P .............................._____;..§-.._i.__.

~~-———Questoes relacionadas com o aquecimento nas escolas, conforme soiicitacao
registada em ata da reuniéo camararia de vinte de novembro de dois mil e dezassete;"-——»~
-i-A Camara Municipal deliberou aprovar um voto de louvor ao Vilaverdense
Futebol Clube, pelas seguintes raz6es: O Concelho de Vila Verde uniu-se em prol de
uma instituigao desportiva, demonstrando paixao pela mesma e pela nossa terra.
Demonstrando paixéo por um_ clube que dignificou Vila Verde no pais inteiro. NaTaga de
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iirzelilado sintético, mas sobretudo do notavel trabaiho desenvolvido pela diregaofda,'rnes,ma.
{A Associagao encontra-se no presents condicionada pelas atuais insta:lag’6es., Qs
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Portugal respeitante a época desportiva dois mil e dezassete barra dois mil edezoito, o
Vilaverdense Futebol Clube faz um percurso unico que uniu os Vilaverdenses em torno de
um objetivo comum. A participagao do Vilaverdense Futebol Clube nos oitavos de final da
Taga de Portugal, marcou a histéria desportiva do préprio clube, mas também da nossa
terra. Pelo exposto, atribui-se um voto de louvor ao Vilaverdense Futebol Clubs»?-“----------
----------Uma recomendagao apresentada pelo Vereador Pedro Silva e subscrita pelos
demais Vereadores do Partido Socialista, cuja fotocopia se encontra inserta a folhas quinze
e dezasseis da minuta da presente ata: "Vila Verde é um Concelho com lnstituigoes e
Assooiaooes Culturais e Desportivas que desenvolvem urn trabalho rneritorio nas mais
diversas areas de atuacao, contribuindo decisivamente para 0 crescimento e
desenvolvimento do territorio. incumbe a Camara Municipal estar atenta e zelar pelos
interesses dessas mesmas entidades, assim como lhe incumbe prestar um apoio financeiro
adequado. A Camara Municipal deve desenvolver um conjunto de parcerias que permitam
estrategicamente dinamizar e incentivar as atividades oulturais e desportivas, seja por
exemplo através do investimento em equipamentos desportivos ou pelo apoio a formagao
desportiva. A Associacao Desportiva e Cultural "Os Regadinhas de Freiriz” tem tido nos
uitimos anos um crescimento desportivo consideravel, contando ja com mais de uma
oentena de jovens atletas afetos a pratica de-futebol. Esse crescimento deve-se a rnelhoria
das“-condicoes levada a cabo no passado; nomeadarnente aquando da :_col,oca;g:ao de

balnearios e restantes anexos sao insuficientes para garantir aos jovens_§1ti1l1at|,etasI-as
’condig;oes necessérias e dignas para a pratica desportiva. O crescirnento sustentado que
se tem verificado de ano para ano, relevado pelo aumento significativo do numero de
atletas, justifica uma intervengao que se ajuste a atual realidade da entidade, mas que
essencialmente nao limite o seu crescimento futuro. Uma vez analisados osi~'factos acima
enunciados, os Vereadores do Partido Socialista recomendam que se levem a_ cabo, com
caracter prioritario, as diligéncias necessaries para a renovacao e ampiiacao dos
balnearios re" restante espago envolvente da Associagao Desportiva e Cultural “Os
Regadinhas de Freiriz", estudando-se inclusive a possibilidade de candidature desse
equipamento a fundos comunitarios, dotando o espaco de condicoes adequadas a pratica
de desporto e demais atividades culturais. Recomendam também que se reveja o
financiamento a este tipo de instituigoes e associagoes, Quanto maior fora su_a_,autono_mia
rmanceim das rnesmas, maior sera a qualidade do servigo prestado em prol,_‘de._\_/il_a_ Verde

_ dost fdenses ."'““"?“"‘-"f""“"é'?;?;?%????f*f*'?"""“'?“?"“f"""f""t""9""""“"?""“*'5**iv""* ""4"?

-—-++--0 tisenhor Presidents sda Cémara esclaressl¢ es9vinte= “A
Desportiya "ifI_e '1“ ffCultu‘ral “fiTOs ‘ saegadinnasi 7'de I i"1,‘1Fréiriz", “I.‘dis'po,e,"‘ijhioie, ’ 'ids1,’1jI"l’?ifi§i§ié‘§6‘es
$i9flifi.¢ativarflé,nte, meihvradas. ;aP¢$» O, ssfcrsv ,real,iz,ad0 .tpela.,J.unta .,de ,t,Fre9u,es’i,a a 1pe.ia
propria Associagao que, com muito esforgo, e em parceria com o Munioipio de'Viia Verde,
conseguiram aprovar uma candidatura e desenvolver uma obra que permitiu aplicar um
relvado sintético naquele espago desportivo. Apos esta melhoria, tem a Junta de Freguesia
e a diregao daquela Associagao vindo a desenvolver esforgos em parceria com o Municipio
de Vila Verde para que aquele parque desportivo possa ainda oferecer melhores condicoes
para as atividades daquela associacao e para a pratica desportiva. Este processo
encontra-se ja numa fase de desenvolvimento com um projeto que ja esta em Wfase de
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oonciusao e que num futuro proximo sera objeto de uma intervencao que visa aam'p|iagao
das atuais instaiacoes e requalificagao dos balnearios. Considerando que, atualmente, nao
existe qualquer possibiiidade de candidatura a fundos comunitarios, estas obras terao de
ser realizadas através do esforco da Associacao e da Junta de Freguesia em parceria corn
0 Municipio de Vila Verde.----------»-~~~»---------------------------------------------------—-------------------
--------~~Presente, para aprovacao da Excelentissima Camara, a ata da reuniéio ordinaria de
quatro de dezembro de dois mil e dezassete, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas
dezassete a vinte e quatro da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Cémara aprova,
por maioria, com a abstengao do Vereador Pedro Silva, a referida ata. O Vereador
Pedro Silva absteve-se por nao ter estado presente na reuniao a que diz respeito a
referida ata.~~~-~--------------~~~------------------~~~~~»~------------------------------------—---—----------
--—---Presente, para aprovacao da Excelentissima Camara, a ata da reuniao
extraordinaria de onze de dezembro de dois mil e dezassete, cuja fotocopia se encontra
inserta de folhas vinte e cinco a trinta e seis da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A
Camara aprova, por maioria, com a abstengao do Vereador Pedro Silva, a referida
ata. O Vereador Pedro Silva absteve-se por nao ter estado presente na reuniao a que
diz respeito a referida ata.------------------------------------------------------------—---~------
-——---ZERO UM.- CONHECIMENTOS BARRA RATlFlCA(}5ES.- Zero, um zero um.-
-Para conhecimento do executivo,~presentes as listagens elaboradas pela Divisaoldé Adflas
e Saneamento, relativas aos despachos proferidos pelo Senhor Vereadorj;d_o:.i’i§nj‘l;;i_en_te,
Desporto e Atividades Econémicas, em processos de contratos de agua e’~ide_,~’.,refcolha de
aguas residuals domésticas, referente eo mes de novembro, cuja r@r@¢¢pia%se',ren¢¢nua
inserta de folhas trinta e sete a quarenta da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A
Camara toma conhecimento.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--
------ZERO D0iS.- Dl\lERSOS.- Zero dois zero um.- Uma informacao, prestada pela
Técnica Superior de Servigo Social, Dr.“ Isabel Lopes, relacionada com 0 pedido para
apoio ao pagamento de renda de habitacao da municipe Maria Gongalves Teixeira,
residente na Rua Maria do Céu Vilhena da Cunha, numero setenta e um, primeiro andar,
Freguesia de Vila Verde e Barbudo, cuja fotocépia se encontra inserta a folhas quarenta e
um da minuta da presente ata. DELIBERAQIKO: Deliberado, por unanimidade, apoiar 0
pagamento da renda de habitagao da municipe Maria Gongalves Teixeira, residente
na Rua Maria do Céu Vilhena da Cunha, m'|mero setenta e um, primeiro andar, da
Freguesia de Vila Verde e Barbuda, de acordo com a informagao prestada pela
Téenica_;___..-;.-...-+-_-._-_--____+_;_--_.-__..-*-..-..;.;---_-,--aZ31:13::::+:=;+~;;; 2,-_w.,-,
5--.5-V-+1-Z_ero‘_,(lois_zero__dois.+, Ainformacao, subscrita pela Técnica Superio,rA{§de,_,.f_Senrico
Social. Dr-’ Babel Lcpssu. rrelacivnada cam Q aproin éttrequéncia sratuita
lnféncia para "o aluno ',Guilherm’e"[)ini,s"da“Silvaf‘Pereira‘,‘“residents 'na‘Aven‘idaii1*jd rd,
FF¢?9U?5l3 tide u~.E$queir°S- I 58818,: ssncslhe, suia tfotocépia gise teunrcontra :insértaYi:*d.e::jQIhas
quarenta e dois a quarenta e cinco da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A
Camara, delibera, por unanimidade, apoiar afrequéncia no Jardim de lnfancia ao
aluno Guilherme Dinis da Silva Pereira, residents na Freguesia de Esqueiros, nos
termos da informagao prestada pela técnica.-------------------------------~----
-—--—Zero dois zero trés.- Ainda outra informacao, prestada pela Técnica Superior de
Sewico Social, Dr.‘-‘* Isabel Lopes, relacionada com o apoio a frequéncia gratuita do Jardim
de lnfancia, para o aluno Natanaei Peixoto Tejada, residente na Rua da Caceira, Freguesia
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da Lage, deste concelho, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas quair'enta’ei'seis a
quarenta e nove da minuta da presente ata. DELIBERACAO: A Céimara, delibera, por
unanimidade, apoiar a frequéncia no Jardim de lnfancia ao aluno Natanael Peixoto
Tejada, residente na Freguesia da Lage, nos termos da informagao prestada pela

, .tee ["63 _-_----_....--..._.........-.._-_-___-__.........._-..--_---_____---_....-.................u..............................._......................._--__-___-..................-_

----------Zero dois zero quatro.- A informagao, prestada pela Técnica Superior de»Servig:0
Social, Dr?‘ Isabel Lopes, relacionada com o apoio a frequéncia gratuita do Jardim de
lnféncia para a aiuna Isabel Braga da Mote, residente na Rua de Passos, numero trezentos
e quarenta e oito, Freguesia de Dossaos, deste concelho, cuja fotocépia Ase encontra
inserta de folhas cinquenta a cinquenta e trés da minuta da presente ata. DELIBERACAO:
A Camera delibera, por unanimidade, apoiar a frequéncia no Jardim de lnfancia ao
aluno Isabel Braga da Mota, residente na Freguesia de Dossaos, nos termos da
informagao prestada pela técnica.-----------------------------------------------------------~---
------~~Zero dois zero cinco.- Ainda outra informagao, prestada pela Técnica Superior de
Servico Sociai, Dr.“ Isabel Lopes, relacionada com o apoio a frequéncia gratuita do Jardim
de lnfancia para 0 aluno Vitor Hugo Cardeira Costa, residente na Rua ‘do Santuario.
numero dez, Freguesia de Cervaes, deste concelho, cuja fotocopia se encontra inserta de
folhas cinquenta e quatro a cinquenta e sete da minuta da presente ata. DELIBERAQAO:
PA Camara delibera, por unanimidade, apoiar a frequéncia no Jardim de_,j;tInfancia,ao
aluno Vitor Hugo Cardeira Costa, residente na Freguesia de Cervéies, nositeririnos da
?informa§-in prestada pela técnica.--------------------------------------------
2'------Zero dois zero seis.- Presente o processo para emissao deizfcertidao de
compropriedade, referente ao processo numero zero trés barra dois mil e dezassete barra
seiscentos e cinquenta e nove, em nome de Laura de Sousa Machado, sito no Lugar de
Eirado, da Uriiao das Freguesias de Carreiras Sao Miguel e Carreiras Santiago,'ao abrigo
do artigo cinquenta e quatro, numero um, da Lei numero noventa e um barra"noventa e
cinco, de dois de setembro, na redagzao que lhe foi conferida pela Lei numero setenta barra
dois mil e quinze, de dezasseis de julho, tendo em consideracao o teor da- informacao
técnica constante do processo, cuja fotocopia se encontra_inserta delfolhas cinquenta e
oito a sessenta da minuta da presente ata. DELIBERACAO: A Céimara delibera, por
unanimidade, emitir parecer favoravel relativamente ao presente pedido,
apresentado ao abrigo do artigo cinquenta e quatro, nfimero um, da Lei nilmero
noventa e um barra noventa e cinco, de dois de setembro, na redag€\o_ique ihe foi
Tsdnferida pela Lei nfimére iseteflta (barra, dois mil qurnze, de ,dezasseisf§t1‘d_é‘_:1iLi,l_ho.
,i¢»i!d.<?téIi1,,9<5,h$i<iéré§5O 0 I.e0r,.da informasfw.técflisaconétante do
fiérbtrés, barra dois, mil e ciezassete barra .se.i$0efl’l°_.5. e ,c,inquenta ie.»,n¢Y,é;iI¢ri1i,-theme
.%-Q",-+3-Ze,rO :;d°i$. . 11¢-=,r0, .:$¢te--, }:Pr,é$en,te 5&0 TPf0C6.$$0 ’r1.>ar.a,,.<e,miS$é0;<d.e»,;c:értid,éo xitde
compropriedade, referente ao processo numero zero trés barra dois mil e dezassete barra
oitocentos e dezanove, em nome cie Bento Augusto Sousa Morais, sito no Lugar de Quinta
de Mondim, da Uniao das Freguesias de Esqueiros, Nevogilde e Travassés, ao abrigo do
artigo cinquenta e quatro, numero um, da Lei numero noventa e um barra noventa e cinco,
de dois de setembro, na redagao que ihe foi conferida pela Lei numero setenta barra dois
mil e quinze, de dezasseis de julho, tendo em consideracao o teor da informagao técnica
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constante do processo, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas sessentae um a
sessenta e trés da minuta da presente ata.----M--------------~-~~--~~~~~-------------—------~~~-----------
-----~»~--0 Senhor Vereador José Morais nao participa na discussao nem na votacao, em
virtude de se considerar impedido.-------------~~~—~-------------------------~~~~~~~~~~~~~~-----+--~~~~------
~~»~~--~~-DELiBERACAO: A Camera delibera, por unanimidade, emitir parecer, favoravel
relativamente ao presente pedido apresentado ao abrigo do artigo cinquenta e
quatro, numero um, da Lei numero noventa e um barra noventa e cinco, de doisde
setembro, na redagao que lhe foi conferida pela Lei numero setenta barra dois mil e
quinze, de dezasseis de julho, tendo em consideragao 0 teor da informagao técnica
constants do processo numero zero trés barra dois mil e dezassete barra oitocentos
e dezanove, em nome de Bento Augusto de Sousa Morais.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~»~
---~~~-»~~Zero dois zero oito.- Presente o processo para emissao de certidao de
compropriedade, referente ao processo numero zero trés barra dois mil e dezassete barra
oitocentos e dezassete, em nome de Bento Augusto Sousa Morais, sito no Lugar de
Quinta de Mondim, da Uniao das Freguesias de Esqueiros, Nevogilde e Travassos, ao
abrigo do artigo cinquenta e quatro, numero um, da Lei numero noventa e um barra
noventa e cinco, de dois de setembro, na redacao que lhe foi conferida pela Lei numero
setenta barra dois mil e quinze, de dezasseis de julho, tendo em consideracao 0 teor da
informagaotécnica constante do processo, cuja fotocopia se encontra inse_rta;de_,folhas
[sessenta e quatro a sessenta e seis da minuta da presente‘ ata,----------------
1'-,--------O Senhor Vereador José Morais nao participa na discussao nem na vota_cao, fem
virtude de se considerar impedido.-------—----------------------------
.-.------~l)ELlBERA(_;A0: A Céimara delibera, por unanimidade, emitir parecerlifavoravel
lrelativamente ao presente pedido apresentado ao abrigo do artigo cinquenta e
quatro, numero um, da Lei numero noventa e um barra noventa e cinco, de dois de
setembro, na redagao que lhe foi conferida pela Lei numero setenta barra» dois. mil e
quinze, de dezasseis de julho, tendo em consideragao 0 teor da informagao técnica
constante do processo numero zero trés barra dois mil e dezassete barra oitocentos
e dezassete, em nome de Bento Augusto de Sousa Morais.---------------—-i-------
------Zero dois zero nove.- Presente o processo para emissao de certidao de
compropriedade, referente ao processo numero zero trés barra dois mil e dezassete barra
oitocentos e um em nome de Manuel de Oliveira Fernandes, sito no Lugar de Covelo, da
Uniao das Freguesias do Vade, ao abrigo do artigo cinquenta e quatro, numero um, da Lei
numero noventa e umbarra noventa ecinco, de dois ‘de setembro, natredagao_‘fgLle_lhezfoi
Qtbfflferida Pelal-81 m'1mer@.'S@i¢n,ta ,b,arre dais mil e .qL1inz¢-=i., defitierzesseis
‘¢9Ti$ldeFB,95,Q O teor da i,nf0rme¢fi@, itécflisa ,@@n$tanfer‘dQ,Pirvsessvr¢>¢'i=-1I,iif<ii¥i¢f>éi==\as
encontra iiflsé Fla Ade folhas sessenta eseie sessenraeatae
PEL,|3E,RAG§0= f-A ~ cam-a '»-»»»¢l?l,ibera, -»»POr.-,iunéfiimid.e.der iemitir39?fessir.i;t:i§?féi§?i=if-ilyél,
reiaiivamemeiitas 'presieme“ pedido aprssenisius ao abrigo do artigo ciinquenta e
quatro, nfimero um, da Lei numero noventa e um barra noventa e cinco, dedois de
setembro, na redagao que lhe foi conferida pela Lei numero setenta barra dois mil e
quinze, de dezasseis de julho, tendo em consideragao 0 teor da il‘IfOl'l‘I13§§O»'léCl1iC3
constante do processo numero zero trés barra dois mil e dezassete barraoitocentos
e um, em nome de Manuel de Oliveira Fernandes.~~~~~~~~~~---------------------------~-
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l9?
-----~----Zero dois dsz.- Para aprovacao da Excslentissima Camera, presente ia minutade
contrato de empreitada de obras publicas “Reds de Sansamento da Freguesia de Soutelo",
cuja fotocopia se encontra inserta ds folhas setenta a setenta e trés da minuta da presents
ata. DELIBERACAO: A Camara delibera, por unanimidade, aprovar a minuta do
contrato de smpreitada de obras publicas dssignado por “Reds ds Sansamento da
Freguesia ds Souts|o”.---------------------------------------------------------------------------------------
----------Zsro dois onze.» Presents para sfeitos de emissao de certidao de compropriedade,
referents ao processo numsro zero trés barra dois mil e dezassete barra oitocentos e
dezoito, em nome de Bento Augusto Sousa Morais, sito no Lugar da Pena, da Uniao das
Freguesias de Esqueiros, Nevogilde s Travassos, ao abrigo do artigo cinquenta e quatro,
numsro um, da Lei numsro noventa e um barra noventa e cinco, de dois de setembro, na
redacao que lhs foi conferida pela Lei numsro setenta barra dois mil e quinze, de dezasseis
de julho, tendo em consideracao o teor da informacao técnica constants do processo, cuja
fotocépia se encontra inserta de folhas setenta s quatro a setenta e seis da minuta da
presente ata.-----------------------------------------------------------------------------
—----~~O Senhor Vereador José Morais nao participa na discussao nem na votagao, em
virtude de ss considerar impedido.----------------------------------------———---»-
------DELIBERACAO: A Camara delibera, por unanimidade, emitir parecsr_favo_r_avel
rslativaments ao presents pedido, apressntado ao abrigo do artigo,;:c_in,quenta‘;_is
quatro, numero um, da Lei numero noventa s um barra noventa s cinqp,j,:{Vds_“,f[d,oi’s,ds
setembro, na redagao que lhs foi conferida pela Lei numero setenta ba2I?raf.{d_LO::i$!‘:">r_|_il_ s
quinze, de dezasseis de julho, tendo em considsragao o teor da infor1'na(_;§o'1;5;técn’ica
constants do processo numero zero trés barra dois mil s dezassete barra oitocentos
e dezoito, em nome de Bento Augusto de Sousa Morais.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-_'-------------
--——-—-Zsro dois dozs.- Presents 0 processo para emissao slide ' certidao de
compropriedade, referents ao processo numero zero trés barra dois mil s dezassete barra
oitocentos e trinta e oito, em nome de Ana Campos Cabral Noronha Menssss, sito no
Lugar ds Carcavelos, da Freguesia de Coucieiro, so abrigo do artigo cinquenta siquatro,
numercr um, da Lei numero noventa e um barrarnoventa e cinco, de dois de setembro, na
redacao que lhe foi conferida pela Lei numero setenta barra dois mil e quinze, de dezasseis
ds julho, tendo em considsracao o teor da informacao técnica constants do processo, cuja
fotocopia se encontra inserta de folhas setenta s sete a setenta e nove da minuta da
presente ata. DELIBERACAO: A Camera delibera, por unanimidade, smitivr _p_a_recsr
sfavjsré.veI fnalativamentet iav ‘§Pr¢=ente Isinedido ,.aPjre$entadv, so abrigoso ariigo
,¢ii1quenta‘é,,quIatr0,i hismer¢,,‘um,.i-Iiis.,1Léii nr-mew noveneeumbarra
def jdvis ,de.$sismbr¢. na _Y9_d.3.§5.0_tqU91:|h9.fQi,¢°l1f9l'i_d3fPE|_3.|-95,,l1§iiTl.9FQ.:,$§i§lilt3§fiJ?FF3
.if1f0l‘H,1895¢§?I1é,c_niiGa" *jc,opstante,' 0155 ’Pl’O¢,,=e$$O§ in |1m1s_r,0,‘,l;iZer0"'§iféS‘ i.~?b‘fl we 5?-2-filiiatii-'1: mi I Erie
dezassete barra oitocentos e trinta eoito, em nome ds Ana Campos Cabral Noronha
Msnssss.----------------------------------------------------------~--———~—~~»-
-------Procedeu-se a leitura da minuta da reuniao do executive, a qual foi aprovada por
todos os elementos presentes na reuniao.-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~———-—-------
-----~~E nada mais havendo a tratar, pelo Senhor Presidents foi declaradaencerrada a
reuniao sram dez horas e trinta minutas, da qual para constar s dsvidos sfsitosfoi lavrada
a presente ata que vai ser devidaments assinada, consignando-Vss que todas as
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deliberacoes dela constants foram aprovadas em minuta no final da reuniéo, nostermos do
numero trés do artigo cinquenta e sete da Lei numero setenta e cinco barra dois mil e
treze, de doze ds setembro, para surtir efeitos imsdiatos.-------~—~-—--—~~-———--—~~----------~--—~~~~-
~~~~~~~~--E su, Nuno Miguel Lomba Mota, Técnico Superior, a redigi, subscrevi s assino.--—--
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