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----------Aos cinco dias do més de margo, do ano de dois mil e dezoito, realizou-se uma
reuniéo ordinaria da Cémara Municipal de Vila Verde, no edificio dos Pages do Concelho,
sob a Presidéncia do Senhor Antonio Fernando Nogueira Cerqueira Viiela, na qualidade
de Presidents deste Orgao Autarquico, com a presenga dos Senhores Vereadores,
Manuel de Oliveira Lopes, Julia Maria Caridade Rodrigues Fernandes, Patricio José
Correia Pinto Araujo, Jose Augusto Margal Morals, Luis Loureiro de Castro e Julio Pedro
Duarte Pedralva Silva.------~-»~»~-»------------------------------------~-~~~~--------------—-----~--~~--------
----------Secretariou 0 Técnioo Superior Nuno Miguel Lomba Mota.-----------—~-~~----------------
--------~~Verificada a presenga do numero legal de Vereadores foi pelo Senhor Presidents
da Camara, declarada aberta a reuniao eram nove horas e trinta minutos.-------~~------------
--------~-Faltou por motivos justifioados a Senhora Vereadora Claudia da Conceigao
Cachetas Pinto.---------~~-~--------------------~~-------------------~-~---------------------~-------~~~--------
----------A Senhora Vereadora Claudia da Conceigao Cachetas Pinto foi substituida, na
presente reuniao, pelo Senhor Vereador Julio Pedro Duarte Pedralva Silva.-----------~~~-----
---------BALANCETE: Presente o resumo diario da Tesouraria relativo ao dia dois do més
de margo do ano dois mil e dezoito que acusava um saldo pecuniario de um milhao
seiscentos e noventa e sete mil e seiscentos e setenta e trés euros e oitenta e trés
céntimos, cuja fotocopia se encontra inserta a folhas doze e treze da minuta da presents
ata.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------EXPEDIENTE: O que segue, acompanhado de todos os processos para
verificagéo da Excelentissima Edilidade.----------------------------------------------------------------
----------Presente, para aprovagao da Excelentissima Camara, a ata da reuniéio ordinaria
de dezanove de fevereiro de dois mil e dezoito, cuja fotocopia se encontra inserta de
folhas catorze a vinte e cinco da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Camara
delibera, por maioria, aprovar a referida ata. O Senhor Vereador Julio Pedro Duarte
Pedralva Silva abstém-se por néo ter estado presente na reuniao a que diz respeito
a ata.----~-~------------~-------—-----~~~---=-----------~-~~~-------———----—-------------------~~--------
----—---~ANTES DA ORDEM DO DIA:---------»~~~~---—----—-—---—---—~~~~~~~-~~--------~~-—-——---
----—-~-~-O Senhor Presidente da Camara disponibilizou aos membros do executivo
Partido Socialista a documentagao atinente aos diversos pedidos cie esclarecimento
solicitados em reulnioes transatas, cujas fotocépias se encontra insertas de folhas vinte e
seis a cinquenta e dois da minuta da presente ata.-------------------------------------------------~
~~~~~~~~--Os Senhores Vereadores do Partido Socialista apresentam os seguintes
pedidos de esclarecimento: ----------------------------------------------------------------------------
------—-LIXO - Questoes relacionadas com o contrato de recolha de residuos solidos,
conforme solicitaoaio registada em ata da reuniao camararia de virite de novembro de
dois mil e dezassete, nomeadamente, o prazo de coiocagéo dos setenta e cinco
contentores subterréneos. Cada contentor estava avaliado em cerca de cinco mil euros e
tinham de ser colocados nos primeiros doze meses do contrato, tendo sido colocados
num prazo largamente superior (cerca de trinta e seis meses), numa clara atitude
prejudicial dos interesses do Municipio de Vila Verde e benéfica para 0 privado;—--—-------~
-------~FALHAS NA RECOLHA DE LIXO - Questao colocada na reuniao camararia de oito
de janeiro de dois mil e dezoito. Nos ultimos dias tem sido notério o acumular de lixo em
caixotes e contentores subterraneos destinados ao deposito e recolha de lixo. Este fim de
semana a Vila de Prado apresentava o cenario que as fotos documentam. Percebe-se
claramente que a empresa nao tem feito recolha ha alguns dias, situagao reoorrente ao

1/7



_ I Fls iii
ATA DA REUNIAO ORDINARIA DE 05l03I201B l

longo do ultimo ano, nao so na Vila de Prado, mas por todo 0 Concelho de Vila Verde.
Perante este grave incumprimento contratual por responsabilidade unica da empresa
ECOREDE/REDE AMBIENTE, ja que notoriamente 0 lixo nao foi recolhido, questiona-se o
Presidents de Camara:~~~----------------»--~~---------------------——~~~~--»-~-------------—---~---------------
----------Vai ser aplicada alguma sangao a empresa ECOREDE/REDE AMBlEl\iTE?------~~---~-
----------Recordamos que a Camara de Matosinhos aplicou a ECOREDE/REDE AMBIENTE
sancoes no total de cento e quarenta e trés mil euros por incumprimentos iguais aos
agora documentados. Como tal, queremos saber a posigao do Presidente da Camara
perante este incumprimento.--------~-~~--------------------~-~-~------------------------------~~------------
----------Relativamente ao pedido de esclarecimento remetido por email no dia vinte
e oito de fevereiro de dois mil e dezoito, relacionado com os ataques de caes vadios,
solicita-se ao Vereador do Pelouro e aos sen/icos competentes uma leitura mais atenta
ao mesmo, uma vez que se solicitou informacao relativamente a ataques ocorridos em
dois mil e dezassete e dois mil e dezoito e a autarquia respondeu apenas relativamente a
dois mil e dezoito.----------~~----------------------~~~------------------------~~~~-~~-»~-~----~--------~-~~~-~
--~~~~----0 Senhor Presidente da Céimara, no seguimento, esclarece: “Serao
solicitados os esclarecimentos necessaries aos sen/loos. Neste momento, desconhego
quaisquer incumprimentos relativos a recolha de Iixo".-----~~~~~~~-~--------------—~~--------~~~-----
-~~-------Os Senhores Vereadores ».do Partido Socialista apresentam a seguinte
recomendagao, cuja fotocopia se encontra inserta a folhas cinquenta e trés efcinquenta
e quatro da minuta da presente ata:------------------------------------------------------------------------
----------“A Camara Municipal esta obrigada a zelar pelo interesse de todo 0 seu territorio,
devendo para 0 efeito implementar mecanismos suficientemente capazes de o fazer
crescer e desenvolver como um todo de forma planeada e sustentada. Uma das formas
mais efioazes de o fazer é proporcionar uma maior vitalidade as Freguesias, que tem sido
constantemente o parents pobre da gestao autarquica. Aumentar o apoio as Freguesias,
que melhor conhecem as realidades locais e mantém contacto direto com a populagao, é
certamente apostar nurrrs-futuro melhor para Vila Verde e para os Vilaverdenses. Freiriz e,
a semelhanca de outras Freguesias do Concelho de Vila Verde, uma das Freguesias que
menor .ateng:z-'30 tem merecido por parte da :gestao autarquica municipal. Tem sido;a
semelhanga de muitas outras uma terra onde abundam promessas, mas onde
infelizmente escasseiam obras. A construcao de um novo edificio na Freguesia, com o
intuito de melhorar significativamente as condicoes da atual Junta de Freguesia e melhor
servir os cidadaos, foi uma bandeira eleitoral assumida pelo partido da maioria no ultimo
periodo eleitoral. A sua execucao no presente mandato deve ser aiicergada numa otica
de futuro, e, por conseguinte, pensada nao so para a Freguesia, mas eventualmente para
todo o territério do Concelho adjaoente. A maioria que compoe o executivo municipal tem
por diversas vezes apontacio a descentralizacao de servigos como urn ato de gestao
autarquica fundamental, no sentido de se proporcionar o efetivo acesso a services
municipais, de maior importancia para 0 dia-a-dia das pessoas, numa logica de grande
proximidade. Esta tendéncia de procurar levar os sen/igos para junto dos cidadaos é
benéfica para o Concelho, e levou inclusive a criagao dos Espagos do Cidadao e Loja do
Municipe na Vila de Prado, na Ribeira do Neiva e Zona do Vade, assim como do Espagzo
do Cidadao de Vila Verde e Barbudo. Os Espagos do Cidadao tém como principal objetivo
tratar assuntos que diretamente sao prestados pelos servicos municipais. Trata-se de
uma descentralizacao de sen/icos para espacos habilitados a atender as pessoas nos
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mesmo moldes como acontece na Cémara Municipal. Apestar na criacée_ deservicos
descentralizados e tecnologicamente evoluidos, que facilitem a eperacionalidade das
entidades de desenvolvimento local, mas também a vida aos cidadaos e os aproximem
do centre de decisao, é uma forma de obtermos um Concelho mais dinamico,
modernizado e certamente mais atrativo. Perque entendemos que 0 melhor modelo de
gestae autarquica é aquele onde se aproximam de facto as instituicoes dos cidadaes, es
Vereadores do Partido Socialista recomendam ao executive municipal que seja
implementado um Espace do Cidadao/Loja do Municipe nas futuras instalacoes da
Freguesia de Freiriz, a semelhanca do que acontece neutros lecais do Cencelhe. Um
espaco capaz de servir nae so a Freguesia, mas que aproveite a sua centralidade e sin/a
também as populacoes das Freguesias limitrofes, come por exemplo as Unioes de
Freguesias de Escariz, de Carreiras ou mesmo de Marrancos e Arcozelo. Um espaco
pensado para servir es cidadaos, que seja moderno, agregador e a imagem de um
Cencelho inovador e de future. Os Vereadores do Partido Socialista estarao inteiramente
disponiveis para reforcar junto do Governo, e demais entidades competentes, a
necessidade de se avangar com o referido projeto, que no nosso entender beneficia
claramente uma parle impertante do Cencelho".-------------------------------~~-~----—----------~~~---
----------ZERO UM.- DlVERSOS.- Zero um zero um.- Uma informacao, prestada pela
Técnica Superior de Sen/ice Social, Dr? Isabel Lopes, relacionada com a renovacae do
apoio a renda de um agregado em situacae de risco social, parao rnunicipe Augusto
Adae Pereira, com residéncia na Avenida Antonio Sérgio, numero cento e sessenta e trés,
primeiro ciireito, Freguesia de Vila Verde, deste concelho, cuja fotocopia se encontra
inserta a folhas cinquenta e cinco e cinquenta e seis da minuta da presente ata.
DELIBERAQAO: Deliberade, per unanimidade, apoiar na renevagéie da renda de um
agregado em situagao de risco social, do municipe Augusto Adae Pereira, com
residéncia na Avenida Antonio Sérgio, nfimero cento e sessenta e trés, primeiro
direito, Freguesia de Vila Verde, deste concelho," .nes termos da informacao
prestada pela Técnica.---------------------------------------------"-----------------------------------
--------~-Zere um zero dois.- Uma. outra infermacao, também prestada pela Técnica
Superior de Service Social, Dr? lsabel Lopes, relacionada com e apoio a frequéncia do
Jardim de lnfancia, para a aluna Lara Janaina Monteiro*Ramires, residente na Rua dois
da Bouca, Freguesia de Géme, a frequentar o Jardim de lnfancia da referida Freguesia,
cuja fotocopia se encontra inserta de folhas cinquenta e sete a sessenta e um da minuta
da presente ata. DELIBERAQAO: A Céimara delibera, por unanimidade, apoiar a
frequéncia gratuita no Jardim de lnféincia de Géme, da aluna Lara Janaina Monteiro
Ramires, residente na Rua dois da Bouga, Freguesia de Géme, de acordo com a
informagae prestada pela Técnica.-------------------------------------------------------------
----------Zero um zero trés.- Ainda outra informagae, também prestada pela Técnica
Superior de Service Social, Dr.” Isabel Lopes, relacionada com 0 apoio a trequéncia no
Jardim de lnfancia, para o aluno Daniel Mutuosa Monteiro, residents na Rua dois da
Bouca, Freguesia de Géme, deste concelho, cuja fotecopia se encontra inserta de folhas
sessenta e dois a sessenta e seis da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Camara
delibera, per unanimidade, apoiar a frequéncia gratuita no Jardim de lnfancia de
Géme, do aluno Daniel Mutuosa Monteiro, residents na Rua dois da Bouga,
Freguesia de Géme, de acordo com a infermagao prestada pela Técnica.----~~---------
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---------~Zere um zero quatro.- Para aprovaoao da Excelentissima Camara, presente o
Acerdo de Ceoperacao no ambito do Projete Equipa de Promogao do Sucesso'Educativo
no ambite da Equipa Multidisciplinar, a celebrar entre o Municipio de Vila Verde, Cruz
Vermelha Portuguesa - Delegacao de Braga, Agrupamento de Escolas de Prado e o
Agrupamento de Escolas de Vila Verde, no ambite do Plano lntegrader e inovador de
Combate ao lnsucesso Escelar (PllCiE). Sobre o assunto as Técnicas Superiores, Dr.‘=‘
Silvia Rodrigues e Dr? Fatima Sousa, prestaram a informagao, cuja fotocopia se encentra
inserta de folhas sessenta e sete a setenta e seis da minuta da presente ata.
DELIBERAQAO: A Camara delibera, per unanimidade, aprovar 0 Acerdo de
Cooperagae no éimbito do Projeto Equipa de Premogao do Sucesso Educative no
ambito da equipa Multidisciplinar, a celebrar entre o Municipio de Vila Verde, Cruz
Vermelha Portuguesa - Delegagae de Braga, Agrupamente de Escolas de Prado e 0
Agrupamente de Escolas de Vila Verde, no ambito do Plane lntegrader e inovador
de Combate ao lnsucesso Escolar (PIICIE), de acordo com a informagao prestada.-~
-----—---Zero um zero cince.- O processe numero zero um barra dois mil e onze barra
quatrocentos e vinte e seis, em nome de Fernando Jorge Afense Rodrigues, relative a
caducidade da lioenca de construgae da uma habitagae sita no iugar de Carreiras, da
Freguesia de Pice, deste concelho, nos termos na alinea a), do niimero trés, do artige
setenta e um,"~do Regime Juridico de Urbanizacao elEdificacao, cuja fotocopia se
encentra inserta de folhas setenta e sete a oitenta e cinco da minuta das presente ata.
DELIBERAQAO: A Céimara delibera, per unanimidade, declarar a caducidade da
licenga de censtrugao, nos termos da alinea a), do nfimero trés, do artige setenta e
um, do Regime Juridico de Urbanizagéio e Edificagae, referente ao processe
mimero zero um barra dois mi! e onze barra quatrocentos e vinte e seis, em nome
de Fernando Jorge Afense Redrigues.------------------------------------------------------'------
------,-Zero um zero seis.- O processe numero zero um barra dois mil e sete barra

H

seiscentos e dezassete, em ‘nome de Maria~=iJosé Braga Ferreira Alves, relativo" za»
caducidade da licenca de construcao de=r=ui"na habitagae sita no lugar do Outeiro,"da
Freguesia da Lage, deste concelho, nos termos da alinea a), do numero trés, do artige
setenta e um, do Regime Juridico de Urbanizacao e Edificagao, cuja fotocopia se
encentra inserta de folhas oitenta e seis a "oitenta e nove da minuta da presente ata.
DELIBERAQAO: A Cémara delibera, per unanimidade, declarar a caducidade da
licenca de construgao, nos termos da alinea a), do nlflmero trés, do artige setenta e
um, do Regime Juridico de Urbanizagao e Edificagao, referente ao processe
mimero zero um barra dois mi! e sete barra seiscentos e dezassete, em nome de
Maria José Braga Ferreira Alves.-----------------------------------------=-----------------------------
---------Zere um zero sete.- Presente o processe niimero zero trés barra dois mii e
dezoito barra quarenta e oito, em nome de Laurinda da Silva Vieira, site no lugar de
Sobradelo, da Uniao das Freguesias da Ribeira do Neiva, para emissao de parecer ae
abrige do artige cinquenta e quatro, da Lei numere noventa e um barra noventa e cinco,
de dois de setembre, relative ao pedido de certidao para efeitos de cempropriedade, de
acordo com as informacoes constantes do processe, cuja fetecopia se encentra inserta
de folhas noventa a noventa e quatro da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A
Céimara delibera, por unanimidade, emitir parecer faveravel para emissao de
certidao de cempropriedade, ao abrigo do artige cinquenta e quatro, da Lei numere
noventa e um barra noventa e cinco, de dois de setembro, nos termos das
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informagoes constantes do processe nijmero zero trés barra dois mil e dezoito
barra quarenta e oito, em nome de Laurinda da Silva Vieira.--------~»~-~-~-~--------4---~---»
~-~~---~»-Zero um zero eito.- Presente a analise a impugnacao administrativa apresentada
pelo concorrente BG BUILD GROW SA, no ambito do precedimente ciesignado per
Requalificagae e Modernizacae da Escola Basica de Vila Verde, cuja fotecopia se
encentra inserta de folhas noventa e cinco a cento e sete da minuta da presente ata.
DELIBERAQAO: A Camara delibera, por unanimidade, indeferir a impugnagao
administrativa apresentada, atento o teor e as conclusoes constantes na
informacao em anexo, que se consideram integralmente reproduzidas.---~~~~»-----------
---~~-~~--Os Senheres Vereadores do Partido Socialista apresentam a seguinte
declaracao: “Os Vereadores do Partido Socialista conoordam com todo 0 argumentario
da analise a impugnacao administrativa apresentada pelo cencorrente BG BUILD GROW
SA. Per um lado, e no que concerne a nae qualificacao do erre invocado como de um
erre manifestamente ostensivo, porquanto o mesmo nae se revela claramente no
contexto da preposta, nae sendo imediatamente visivel e nae permitindo sequer uma
imediata verificagao da aparéncia de erre, nae sendo consequentemente aplicavel 0
disposte no artige duzentos e quarenta e nove do Codigo Civil. Por outro, e no que
respeita a invocada falta de fundamentacao, 0 Relatorio Final encentra-se devidamente
fundamentado, "permitindo aos seus destinatarios compreender claramente o sentido e o
alcance da suadecisao bem como es factos em que; se sustenta. Consequentemente,
devera manter-se inalterada a decisao."----------------------------------------------------------------
----------Zero um zero nove.- Presente a preposta de procedimente para alteracao do
Regulamento do Plano Direter Municipal, cuja fotocopia se encentra inserta de folhas
cento e oito a cento e onze da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: Deliberado, por
unanimidade:--------------------------------------------------------------------------------------------
------.-~a) lniciar e procedimento de alteragao do Regulamento do Plano Diretor
Municipal de Vila Verde, ae abrigo do dispesto nos artigos cento e quinze, cento e
dezoito e cento e dezanove do Decreto'»:Le'i nirmero oitenta barra dois mil e quinze,
de catorze de maio;-=Regime Juridico dos lnstrumentos de Gestao Territorial
(RJIGT);------~-~~----------+----~_-~~-------------------------~~»-~~-»~~-~~~~=-=----------------~~~»---------
~~~~-'-----b) Estabelecer'um prazo de seis meses para a conclusao do procedimento
de alteragao agora proposto;---------------------------------------------------------------------
---------c) Qualificar a alteragao do Regulamento do Plano Diretor Municipal de Vila
Verde como suscetivel de nae ter efeitos significatives no ambiente e como tal,
estarem reunidas as condigoes para proper a nae sujeigao a Avaiiagao Ambiental
Estratégica para a presente preposta de alteragao do Plano, nos termos do
dispesto nos mimeros um e dois do artige setenta e oito do Regime Juridico dos
lnstrumentos de Gestao Territorial, de catorze de junhe, e nos dos artiges terceiro e
quarto do Decreto-Lei numero duzentos e trinta e dois barra dois mil e sete, de
quinze de junhe, com as alteragoes introduzidas pelo Decreto-Lei numero
cinquenta e oito barra dois mil e onze, de quatro de maio;------------------------------~~
----------d) Abrir um periedo para participagao de todos os interessados pelo prazo
de 15 (quinze) dias fiteis, (nirmere dois do artige oitenta e oito do Regime Juridico
dos lnstrumentos de Gestao Territorial);----------------------------------------------------
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----------e) Publicitar e divulgar esta deliberacao no Diario da Repiiblica, através da
comunicagao social, da plataforma celaberativa de gestao territorial e no sitio na
Internet do Municipio.--~-~~-------------------~~~~~-—~~---~~---»--------------------------~---~~~~-----------
---------~Zero um dez.- O processe nomero zero um barra dois mil e nove barra duzentos
e sessenta e seis, em nome de Jorge Manuel Lima de Arauje, relativo a caducidade da
licenca de construcao de uma habitacao sita no lugar de Santa Heiena, da Freguesia da
Lage, deste conceiho, nos termos na alinea a), do nomere trés, do artige setenta e um,
do Regime Juridico de Urbanizacao e Edificacao, cuja fotocopia se encentra inserta de
folhas cento e doze a cento e dezoito da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A
Camara delibera, por unanimidade, declarar a caducidade da licenca de
construgao, prevista na alinea a), do nL'|mero trés, do artige setenta e um, do
Regime Juridico de Urbanizacao e Edificacao, referente ao processe mfimero zero
um barra dois mil e nove barra duzentos e sessenta e seis, em nome de Jorge
Manuel Lima de AraCijo.-----~-~~-----------—----—-------—~~~—~-~-~~~~---~-----~----~»---~~~~---------------
----------Zero um onze.- O processe numero zero um barra dois mil e catorze barra
trezentos e setenta, em nome de Joao Carlos Fernandes Ferreira Pereira, relativo a
caducidade da licenca de construcae de uma habitacao sita na Rua de Machinca a
Leiroinha, da Freguesia de Cervaes, deste concelho, nos termos do nomero dois, do
artige setenta e um, do Regime Juridico de Urbanizacao e Edificacao, cuja fotocopia se
encentra inserta de folhas cento e dezaneve a cento e vinte e um da minuta da presente
ata. DELIBERACAO: A Camara delibera, por unanimidade, declarar a caducidade da
licenga de construgao, nos termos do mimero dois, do artige setenta e um, do
Regime Juridico de Urbanizagao e Edificacao, referente ao processe niimero zero
um barra dois mil e catorze barra trezentos e setenta, em nome de Joao Carlos
Fernandes Ferreira Pereira.—--------------------------------------------------------------------
----------Zero um doze.- Presente o relatorio do processe disciplinar nomere um barra
dois mil e dezoito, contra o trabalhador deste rnunicipio, Joao Dinis Costa Pereira, cuja
fotocopia se encentra inserta de folhas cento e vinte e dois a cento e vinte e sete da
minuta da presente ata. DELIBERACAO: Per escrutinio secrete, obteve-,se e seguinte
resultado: trés votes favoraveis e quatro votes em branco. Em consequéncia, é
determinado, por maioria dos votes, aplicar a multa (oitenta euros), de acordo com
o relatorio elaberado pela instrutora do procedimento.--------------------------------------»--
----~--~~-Zero um treze.- Presente a minuta do contrato de empreitada de obras pl]b|lCaS
designada per "Requalificacao e Modernizacao da Escola Basica de Prado", cuja
fotocopia se encentra inserta de folhas cento e vinte e oito a cento e trinta e um da minuta
da presente ata. DELIBERACAO: A Camara delibera, por unanimidade, aprovar a
minuta do contrato de empreitada de obras pfiblicas designada per “Requalificar_,:ao
e Medernizagao da Escola Basica de Prade”.-----------------------------------------------------
~~~~~~~--Zero um catorze.- Presente a minuta do contrato de empreitada de obras
publicas designada por "Requalificacae e Modernizacao da Escola Basica de Vila Verde",
cuja fotocopia se encentra inserta de folhas cento e trinta e duas a cento e trinta e cinco
da minuta da presente ata. DELIBERACAO: A Camara delibera, per unanimidade,
aprovar a minuta do contrato de empreitada de obras pfiblicas designada por
“Requalificagao e Modernizagao da Escola Basica de Vila Verde”.-~~»~~--------~-—------
----------Procedeu»se a leitura da minuta da reuniao do executive, a qual foi aprovada por
todos es elementos presentes na reuniao.——-----------------------------------------------———
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----------E nada mais havendo a tratar, pelo Senhor Presidente foi declarada encerrada a
reuniao eram dez horas e vinte minutes, da qual para constar e devidos efeitesfoi lavrada
a presente ata que vai ser devidamente assinada, consignando-se que todas as
deliberacoes dela constante foram aprevadas em minuta no final da reuniao, nos termos
do nomero trés do artige cinquenta e sete da Lei nomero setenta e cinco barra dois mil e
treze, de doze de setembro, para surtir efeitos imediatos.--------------------------~----------------
----------E eu, Nuno Miguel Lomba Meta, Técnico Superior, a redigi, subscrevi e assino.----

O Presidents da Camara,
n.

__ _ _ _ ___ .

OSecretario, I, 7\ / ,,/,_ [I ‘7i/ O “ /
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