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----------Aos nove dias do mes de abril, do ano de dois mil e dezoito, realizou-se uma
reuniao ordinaria da Camara Municipal de Vila Verde, no edificio dos Pages do
Concelho, sob a Presidéncia do Senhor Vereador Manuel de Oliveira Lopes, na
qualidade de Vice-Presidente deste Orgao Autarquico, com a presenga dos Senhores
Vereadores, Julia Maria Caridade Rodrigues Fernandes, Patricio José Correia Pinto
Araujo, Jose Augusto Margai Morais, Luis Loureiro de Castro e Claudia da Conceioao
Cachetas Pinto. -------------------------------------------------------------------------------------------------
----------Secretariou 0 Técnico Superior Nuno Miguel Lomba Mota_------------------------------
----------\/erificada a presenoa do numero legal de Vereadores foi pelo Senhor Vice-
Presidente da Camara, declarada aberia a reuniao eram nove horas e quarenta e cinco
minutos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------Faltou por moiivo justificado (deslocagao a Franga para participagao nas
comemoragoes dos cem anos da i Guerra Mundiai) 0 Senhor Presidente da Camara
Municipai de Vila Verde, Dr. Antonio Fernando Nogueira Cerqueira Vilela. ---------------------
---------»BALANCETE: Presente 0 resumo diario da Tesouraria relativo ao dia seis do
mes de abril do ano dois mil e dezoito que acusava um saldo pecuniario de um miihao
trezentos e oinquenta mii seteoentos e vinte euros e noventa e tres céntimos, cuja
fotocopia se encontra inserta a folhas doze e treze da minuta cla presente
ata. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------EXPEDIENTE: O que segue, acompanhado de todos os processos para
verificagao da Excelentissima Edilidade, -------------------------------------------------------------- --
----------Presente, para aprovagao da Excelentissima Camera, a ata da reuniao ordinaria
de dezanove de margo de dois mil e dezoito, cuja fotocopia se enoontra inserta de folhas
oatorze a vinte e dois da minuta da presente ata. DELIBERAQ/3.0: A Camara deiibera,
por unanimidade, aprovar a referida ata.-------------------------------------------------------------
----------ANTES DA ORDEM DO DIA: --------------------------------------------------------------------
----------A Camara Municipal propoe apresentar o seguinte voto de louvor, cuia
fotocopia se encontra inserta a folhas vinte e trés da minuta da presents ata: ----------------
----------Numa regiao com setecentos e oinquenta e nove Clubes, trinta e oito
Associaooes Federadas e quarenta e trés mii duzentos e noventa e nove atletas, 0
Vilaverdense Futebol Clubs foi um grands vencedor da noite dos trofeus “O Minhoto
dois mil e dezoito”, a quem foi atribuido o galardao “Clube Fomento Desporto Jovem”!
Tém sido varias as conquistas desta formaoao desportiva, desde mil novecentos e
quarenta e cinoo ate aos dias de hoje, mas o reconhecimento da regiao no fomento do
desporto jovem deve ser motivo de muito orguiho para todos! Através do desporto,
transmite-se aos jovens os valores da saude, da cooperagéo, do respeito, da amizade,
do empenho, do respeito pela justioa, mas tambem, se ensina que a vida se faz de
sucessos e insucessos. O desporto jovem é uma verdadeira escoia da sociedade. O
trabalho feito pelos Clubes Desportivos juntos dos jovens, nas diversas modalidades,
um pouco por todo o concelho, nem sempre e valorizado pelas entidades publicas como
deveria ser. Este trabalho é tao ou mais importante que quaiquer conquista desportiva e
e em muitos dos casos fruto quase exclusivo do trabaiho dedicado, abnegado e
voiuntarioso de muitos dirigentes e treinadores e do empenho de atietas. Por isso, o
gaiardao atribuido ao Vilaverdense Futeboi Clube é um reconhecimento de todo este
trabalho que treinadores, dirigentes e também associados tern permitido fazer junto
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das/dos atletas, em especial das/dos iovens. Reconriecendo a importancia do prémio
atribuido, cumprimentamos e parabenizamos o Vilaverdense Futebol Clube pela
conquista do gaiardao “Clube Fomento Desporto Jovem - O Mlnhoto dois mil e dezoito”,
neie saudando também todos os olubes concelhios que se dedioam a formaoao de
iovens. Pelos motivos elencados, e considerando a importancia da conquista do
galardao, propomos a atribuigao do um voto de louvor ao Vilaverdense Futebol Clube
como reconhecimento do excelente trabalho feito pelos seus dirigentes e treinadores e
peio merito desportivo das/dos iovens atletas que muito dignificam esse Clube e o
Concelho de Vila Verde. DELlBERAQl3i0: Atentas as razoes que antecedem, a
Cémara aprova, por unanimidade, o voto do louvor ao Vilaverdense Futebol Clube,
como reconhecimento do excelente trabalho feito pelos seus dirigentes e
treinadores e pelo mérito desportivo dasldos jovens atletas que muito dignificarn
esse Clube e o Concelho de Vila Verde.--------------------------------------------------------------
----------Ainda um outro voto de louvor a atribuir ao atleta Tiago Alves, cuja fotocopia
se enoontra inserla a folhas vinte e quatro da minuta da presents ata:-------------------------
----------Apesar de ainda relativamente iovern, com apenas dezassete anos de idade, o
atleta da rnodalidade de Taekwondo, Tiago Aives em representagao do Grupo
Desportivo de Prado, sagrou-se recentemente campeao nacional da modalidade na
oategoria de Juniores. Todavia, merece ainda maior destaque a cirounstancia de
tambem se ter sagrado campeao nacionai em categorias superiores a soa,
nomeadamente, na categoria de Seniores. Por tais factos, fol oonvocado para integrar a
seleoao nacional da modalidade em representagao de Portugal no Campeonato Mundial
de Juniores. que se disputa esta semana em Hammamet, na Tunisia, entre os dias nove
e catorze de abril e também nos Jogos Pré-Olimpicos a fim de procurar obter o
apuramento para os Jogos Oiimpioos da Juventude que se vao realizar na cidade de
Buenos Aires, Argentina. Considerando, por isso, que é da mais elementar justioa
reoonhecer o trabalho de um jovem atleta multimedalhado, com exoelentes resultados
em provas nacionais e internacionais, e com grande potenclal de cresoimento na
modalidade; Considerando que também constitul um exemplo de superaoao para muitos
outros jovens que procurarn dar 0 seu melhor em prol de conquistas desportivas que
permitarn uma significativa projeoao do nosso Conoelho no panorama naoional e
internacional; Considerando, ainda, que tal feito tem um relevante irnpacto no
desenvolvimento desportivo, incrementando, como seu exemplo de superagao
desportiva, a pratica de uma modaiidade oiimpica cada vez mais acarinhada; Propoe-se
que: A Camara Municipal de Vila Verde, hoje reunida, delibere aprovar um Voto de
Louvor ao atleta Tiago Alves pela sua prestaoao desportiva na modalidade de
Taekwondo em representagao do Grupo Desportivo de Prado, saudando assim 0 seu
valoroso empenho, trabalho e dedicaoao numa campanha desportiva que resultou no
engrandecimento do seu clube e na dignificaoao do concelho de Vila Verde proletando-o
em mais uma modaiidade desportiva no panorama nacional e internacional.
DELlBERAQl3iO: Atentas as razoes que antecedem, a Cémara aprova, por
unanimidade, o voto cle louvor ao atleta Tiago Alves pela sua prestagao desportiva
na modalidade de Taekwondo em representagéo do Grupo Desportivo de Prado,
saudando assim 0 seu valoroso empenho, trabalho e dedicagao numa campanha
desportiva que resultou no engrandeclmento do seu clube e na dignificagao do
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concelho de Vila Verde projetando-o em mats uma modalidade desportiva no
panorama nacional e internacional. --------------------------------------------------------------------
----------Foram entregues diversos docurnentos aos Senhores Vereadores do
Partido Socialista, atinentes a pedidos de esclarecimento por eles solicitados,
oujas fotocopias se encontram insertas de foihas vinte e cinco a trinta e dois da minuta
da presents ata. Nomeadamente: ------------------------------------------------------------------------
----------o Os rsferentss as lnformacoss prestadas ao Tribunal de Contas no ambito dos
processes ds fiscalizacao prevla aos contratos ds empreitadas que foram rsmstidos a
esta sntidads (Reds ds Sansamsnto ds Turiz, Barbudo, Cabanslas, Soutelo, e Cervaes,
Rsabilitagao da antiga adega e Exscuoao da Ciclovia de Vila Verde); --------------------------
----------0 Esclarscimsntos no ambito da matsria atinente ao procssso de coiocacao dos
contsntores incluidos no contrato para Rscolha ds Rssiduos Solidos Urbanos; --------------
----------0 Esciarecimsntos rsferentss ao pagamsnto ds indsmnlzacdss associados a
ataques de cass e, bsm assim, os rsfsrsntss a recoiha dsstes animals s ao canil
municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------Os Senhores Vereadores do Partido Socialista informam que se encontram
por responder os seguintes pedldos: ListagemIDespachos (pedido mensalmente):
--------- --Delegacao ds competencies no amblto do Regime Juridico da Urbanizacao e
Edifioacao, aprovado pelo Decreto-Lei numero quinhentos e cinquenta e cinco barra
novsnta e nove, de dszasssis ds dezembro e ulteriores altsracoes, conforms dslibsrado
na rsuniao camararia ds vinte e seis de outubro de dois mil e dezassete; ---------------------
-----------Competéncias no émbito do Decreto-Lei numero cento s noventa s sets barra
noventa s nove, ds oito ds junho, conforms dslibsrado na rsuniao camararia de vinte e
seis ds outubro de dois mil s dezassete; -------------------------------------------------------------- --
-----------Compsténcias no ambito da Lei nilmsro sstenta e cinco barra dois mil e treze,
de doze cls setembro, conforms dellberado na reuniao camararia ds vinte e seis ds
outubro ds dois mil e dezassete; ------------------------------------------------------------------------- --
-----------Dslegacao de compsténcias em matsria rsgulamsntar e contraordenacional,
conforms dsliberado na reuniao camararia de vinte s seis ds outubro ds dois mil e
dezassete; -------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------Competéncias no ambito da Portaria ntimero csnto s quarsnta s nove barra dois
mil e quinzs, de vinte e seis ds maio, para dispensa ds parscer prévio, conforms
delibsrado na reuniao camararia cle quatro de dezembro de dois mil s dezassete; ----------
-------- --RECOLHA DE LIXO - Lamentavelments o sxecutivo Partido Social Dsmocrata
na psssoa do Presidents da Camera na informacao que prestou nssta reuniao nao
respondeu ao pedido de esciarecimsnto solicitado, ou seja, nao indicam em que data
foram colocados os sstenta e cinco contsntores subterraneos. -----------------------------------
----------FALHAS NA RECOLHA DE LIXO - Questao colocada na reuniao camararia
de oito de janeiro de dois mil e dezoito: --------------------------------------------------------------
---------~Nos uitimos dias tem sido notorio 0 acumuiar de iixo em caixotes e contentorss
subtsrransos dsstinados ao deposito e rscolha ds lixo. Este fim de ssmana a Vila ds
Prado apresentava o cenério que as fotos documsntam. Percebe-se ciaramente que a
empress nao tsm feito recolha ha alguns dies, situacao recorrsnte ao longo do Uitimo
ano, nao so na Vila de Prado, mas por todo o Concelho ds Vila Verde. Perante ssts
grave incumprimento contratual por responsabiiidade unica da smpresa
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ECOREDE/REDE AMBIENTE, la que notorlamente 0 lixo nao fol recoihido, questiona-
se o Presidents de Camara: -------------------------------------------------------------------------------
----------Vai ser apllcada alguma sanoao a empresa ECOREDE/REDE AMBlENTE?--------
----------Recordamos que a Camera de Matosinhos aplicou a ECOREDE/REDE
AMBlENTE sancoes no total de cento e quarenta e tres mil euros por incumprlmentos
iguals aos agora documentados. --------------------------------------------------------------------------
----------Como tal, qusrsmos saber a posigao do Presidents da Camara perante este
incumprimento. -------------------------------------------------------------------------------------------------
----------Enviado por email no dia cinco de margo de dois mil e dezoito:------------------
----------Sollcitamos que dillgencls junto da contabilidacle da autarqula o fornecimento de
listagem com os montantes das transferenclas correntss concedidas as Juntas de
Freguesla do concelho de Vila Verde no ano dois mil e dezassete. ---------------------------- --
----------Enviado por email no dia doze de rnargo de dois mil e dezoito:-~-----------------
----------Reiatlvamente ao emprestimo ds 2.085.960,00 (dois miihoes oitenta e clnco mil s
novecentos s sessenta euros) cslebrado entre o Municipio de Vila Verde e a Caixa
Agricola (ver documsnto anexo) em outubro de dois mil e dezasseis, e considerando as
obras a realizar com esse empréstimo, remetidas em listagem para 0 Tribunal ds Contas
(vsr documsnto anexo), soliclta-se: ----------------------------------------------------------------------
----------Esclarecirnento sobre cada uma das obras previstas na listagem anexa,
nomeadamente ss a obra ssta conclulda, se esta em curso cu prazo para lnicio; -----------
--------~-intormaoao sobre o seu custo total das obras concluldas e copia das faturas;------
--------~-informagao sobre o custo das obras em curso s copia das faturas;------------------~
-------- --Email a seis de abril de dois mi! e dezoito:------------------------------------------------
----------Relativamsnte a emprsitada lsvada pela empresa SALVADOR FERNANDES &
FILHOS Llli/l|TADA em Pico Sao Cristovao, solicita-se: ------------------------------------------ --
----------Copia do Cadsrno de Encargos;---------------------------------------------------------------~
----------Copia da proposta integral do empreiteiro;----------------------------------------------------
-------- --Esciarscirnento sobre a existéncia ou nao de contrato ds sub-emprsitada para
reaiizagao desta obra, aprsssntando copla do mesmo caso sxista. ------------------------------
----------Emai! a seis de abri! de dois mi! e dezoito.------------------------------------------------
----------Rslativamente a empreitada rsaiizada pela smprssa ANTONIO FERNANDES
CACAO, UNIP. LIMITADA, na Avenida da igreia, Aboim da Nobrega, solicita-se: -----------
----------Copia do Caderno de Encargos;------------------------------------------~--------------------—
----------Copia da proposta integral do adjudlcatario;--------------------------------------------------
----------Copia do contrato ds sub-smprsitada com a emprssa PEDRlVALOES que
sxecutou a referida obra, conforms melhor documentam (sntrs outros) as fotografias
publicadas nos iornais locals em que inclusivamente aparsce o Senhor Presidents a
acompanhar a rsfsrida obra. --------------------------------------------------------------------------------
----------O Senhor Vice-Presidents informa que: “Rslativamsnte a questao sobre a
listagern com os montantes das transfsréncias correntes concedidas as Juntas de
Freguesia do conceiho de Vila Verde no ano dois mil e dezassete e relatlvamsnts ao
emprsstimo de 2.085.960,00 euros, (dois milhoes oitenta e cinco mil e novecentos s
sessenta euros) a Divisao de Admlnistraoao s Financas encontra-se a rsunlr a
documentacao de modo que na proxima reunlao possamos prestar os esciarecimentos
solicitados. Relatlvamente as questoes atinsntes a rscolha ds lixo, a informacao
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prestada pela Divisao de Amblsnts e Obras é clara no que concerns a justificacao dos
problsmas pontuais que ss verificaram na refsrida rscoiha e a forma como tam sido
tratados, bem como no que rsspeita a colocaoao dos contentores, conforms ja fol
amplamsnts refersnciado em antsriores rsunloes”. -------------------------------------------------
----------ZERO UM.- CONHECIMENTOS BARRA RATlFlCA(;OES.- Zero um zero um.-
Para ratificacao pela Excslsntissima Camera, presents o processo niirmero zero tres
barra dois mil e dezoito barra cento s oitenta e oito, em nome ds Rui Manuel Vaz
Ribeiro, relatlvo a emissao de certidao de comproprisdade, nos termos e condiooes da
informaoao técnica e parscer do Chefs da Divisao de Urbanizacao e Ediflcagao
constantes do processo, cuia fotocopia se encontra lnseita de folhas trlnta e tres a trinta
s seis da minuta da presents ata. DELlBERA(}AO: A Camara delibera, por
unanimidade, ratificar a emissao da certidao de compropriedade, respeitante ao
processo zero trés barra dois mil e dezoito barra cento e oitenta e oito, em nome
de Rui Manuel Vaz Rlbelro e de acordo com as informacoes prestadas peios
técnicos constantes do referido processo. ---------------------------------------------------------
----------ZERO DOlS.- DlVERSOS.- Zero dois zero um.- Para aprovacao da
Excslsntissima Camara, presents 0 Plano de Transportes Escolares para o ano letivo
dois mil s dezoito barra dois mil e dezanove, cuja fotocopla se encontra inserts de folhas
trinta e sets a sessenta e ssts da minuta da presents ata. DELIBERACAO: A Camara
dellbera, por unanimidade, aprovar o Plano de Transportes Escolares para 0 ano
letivo dois mil e dezoito barra dois mil e dezanove.-------------------------------------------- --
----------Zero dois zero dols.- Presents a ata do jdri relative a adjudicagao do lote
mimero trés ao candidate Angelo Fernando da Cunha Andrade e Silva e rnulher
Marlene Maria de Matos Brecla e do lots mimero nove a candidata Cidalla Ferreira da
Silva, no ambito do procedimento de Hasta Pdblica para vsnda de lotss - Aivara ds
Loteamento ds dezanove de julho de mil novecentos e noventa e nove, sitos na extinta
Fregussia da Porteia das Cabras, cuja fotocopla se encontra inserta a folhas sessenta e
olto e sessenta e nove da minuta da presents ata. DELlBERAC}AO3 A Camera delibera,
por unanimldade, adjudicar o lots niimero trés ao candidate Angelo Fernando da
Cunha Andrade e Silva e mulher Marlene Maria de Matos Breda e 0 tote néimero
nove a candidata Cidalia Ferreira da Silva, no amblto do procedimento de Hasta
Péiblica para vsnda do lotss - Alvara de Loteamento de dezanove de julho de mil
novecentos e noventa e nove, sitos na extinta Fregussia da Porteia das Cabras,
lotss esses dsscritos na Conservatoria do Registo Predial sob os numeros cento e
quarenta e dois e cento e qua:-enta e oito, respetivamente, tudo em conformidade
com a ata elaborada em vinte de margo de dois mil e dezoito, pslo jfiri do
procedimento de hasta piiiblica.----------------------------------------------------------------------- --
----------Os Senhores Vereadores do Partido Sociallsta apresentam a segulnte
declaragao: "A vsnda dos lotss carnararlos na extinta Fregussia ds Portela das Cabras
fol feita em duas ocasioes dlstintas: ----------------------------------------------------------------------
----------Um) No dia vinte de novembro ds dois mil s dezassete (ponto zero dois zero
cinco da reuniao) a Camera de Vila Verde vendeu dois lotss (o ndmero um e o ntimero
cinco) sem que sxistisss Programs de Concurso ou Regulamento Externo devidamente
aprovado pslo sxecutivo camarario e asssmbleia municipal. Portal motivo, na ocasiao,
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os Vereadores do Partido Socialisia votaram contra a alienacao desses bens
camararios. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------Dois) Nesse mesmo dia vinte de novembro de dois mil s dezassete (ponto zero
dois zero seis da reuniao) o executive camarario aprovou por unanimidads (com os
votos favoraveis dos Vereadores do Partido Sociallsta) o Programs de Concurso para
vsnda dos restantss lotss, sltos na extinta Fregussia da Portela das Cabras. Na reuniao
de hoje delibsramos sobre a vsnda ds mals dois lotss (ntimsro trés e nilimero nove)
tendo em conta esse Programa de Concurso aprovado. Uma vez que esta vsnda parece
cumprir o estipulado no referido Programs de Concurso, votamos favoravelmente".--------
----------No seguimento, pronunciou-se 0 Senhor Vice-Presidents: “Nao obstante a
posigao dos Senhores Vereadores do Partido Sociailsta referents ao primeiro
procedimento concursal de vsnda em Hasta Ptiblica dos lotss em apreco, o Vereadores
do Partido Social Democrata reaflrmam a legalidade do referido procedimento, cujas
regras contratuais foram dsvidamsnte aprovadas por ssts orgao executivo, pslo que,
aquelas dilivldas nao nos parecem fazer sentldo. Alias, as referldas regras, eram claras e
foram dsvidamsnte publicitadas, razao pela qual a atribuicao dos referidos lotss nao
ocorrsu por qualqusr livre arbitrio”. ---------------------------------------------------------------------- --
----------Zero dois zero trés.- Presents 0 procssso zero um barra dois mil e trsze barra
quinhentos e sessenta e quatro, em nome de Elvira Ferreira Silva Fernandes, referents
a uma construcao de habitacao, iocalizada no lugar ds Cruzss, Fregussia de Lanhas,
para deliberagao sobre a caducidade da licence ao abrigo do disposto no ndmero cinco
do artigo setenta e um do Regime Juridico de Urbanizacao e Edlficagao por forge da
aplicacao do disposto na aiinea d) do ntimsro trés do rsferido artigo, cuja fotocopia se
encontra inserta de folhas setenta a setenta e sets da minute da presents ata.
DELlBERA(}AO: Aprovado, por unanimidade, declarar a caducidade da licenca de
construcao ao abrigo do disposto no mizmero cinco, do artigo setenta e um, do
Regime Juridico de Urbanizagao e Edlficagao por forga da aplicacao do disposto
na alinea d), do nilimero trés, do referido artigo, pelas razoes invocadas nas
informagoes constantes do procssso.----------------------------------------------------------------
----------Zero dois zero quatro.- Presents o procssso zero um barra dois mil e dois barra
mil e oito, em nome de Joao Evangelista Silva Macedo, referents a uma construoao de
nabitagao, locailzada no lugar de Rola, Fregussia ds Freiriz, para deliberacao sobre a
caducidads da licence ao abrigo do disposto no nomero cinco, do artigo sstenta e um,
do Regime Juridico de Urbanlzacao e Edificacao por forca da apiicacao do disposto na
alinea d), do ndrnero trés, do referido artigo, cuja fotocopia ss encontra lnserta de folhas
setenta e oito a oitsnta da minuta da presents ata. DELIBERACAO: Aprovado, por
unanlmidads, declarar a caducidade da licenca de construgao ao abrigo do
disposto no nfimero cinco, do artigo setenta e um, do Regime Juridico de
Urbanizacao e Edificacao, por forca da aplicacao do disposto na alinea d), do
mimero trés, do referido artigo, pelas razdes invocadas nas informacdss
constantes do procssso.----------------------------------------------------------------------------------
----------Zero dois zero cinco.- Presents o procssso zero trés barra dois mil e dszoito
barra duzentos s quatro, em nome de Jose ds Aradjo Oliveira, tendsnts a emissao de
uma certidao para efeitos de constituigao de comproprledade, solicitando-se a
Excslsntissima Camara que emita parscer, ao abrigo do disposto no nurnsro um, do
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artigo cinquenta e quatro, da Lei numero noventa e um barra noventa s cinco, ds dois de
sstembro, na redagao que the fol conferida pela Lei numsro sstenta barra dois mil e
quinzs, de dezasseis de iulho, s nos termos das informacoss constantes do procssso,
cuja fotocopia ss encontra inssria de folhas oitsnta e um a oitenta e quatro da minute da
presents ata. DELIBERACAO: A Camera delibera, por unanimidade, emitlr parscer
favoravel relativamente ao presents pedido apresentado ao abrigo do disposto no
numero um, do artigo cinquenta e quatro, da Lei mimero noventa e um barra
noventa e cinco, de dois de setembro, na redagao que lhe foi conferida pela Lei
mime:-0 setenta barra dois mil e qulnze, de dezasseis de julho, e nos termos das
informagfies técnicas constantes do procssso.---------------------------------------------------
----------Zero dois zero seis.- Presents uma informacao, prestada pela Chefs da Divisao
Juridica Dr? Angela Pinheiro, relacionada com 0 Projeto Rsguiamento Municipal de
Apoio ao Arrendamento para Estratos Socials Desfavorecidos, cuja fotocopia se
encontra inssrta de folhas oitenta e cinco a noventa e ssts da minute da presents ata.
DEUBERACAO: Cumprido o principle da audléncia prévia dos interessados, a
Camera delibera, por unanimidade, submeter a proxima sessao da Assembleia
Municipal, o Projeto de Regulamento Municipal de Apoio ao Arrendamento para
Estratos Socials Desfavorecidos, para aprovagao, em conformidade com 0
disposto nos artigos vinte e cinco, mimero um, alinea g), e trinta e tres, nllimero
um, alinea k), ambos do Anexo l, da Lei niimero setenta e cinco barra dois mil e
treze, de doze de setembro, corn as sucessivas alteragoes, de acordo com a
informagao prestada pela Chefs da Divisao Juridica. Aprovam-se, ainda, as
seguintes alteragoesz Na alinea e), do niimero um, do artigo quarto, alterar para a
seguinte redacao: “Nao possuir veiculo automévet de valor superior a 5.000.00€
(cinco mil euros), avaliado segundo os critérios expressos nas tabelas do portal
do automovel ou outro similar que se reveie idéneo para o efeito”. Ma alinea ri), do
néimero um, do artigo sets, alterar para a seguinte redacao: Documento iinico
automovel ou certidao permanente do registo automével relativo aos rsgistos em
vigor, emitida pela competente conservatéria”.---------------------------------------------------
----------Procedeu-se a lsitura da minute da reuniao do executivo, a dual fol aprovada por
todos os elemsntos presentes na rsuniao. --------------------------------------------------------------
----------E nada mais havendo a tratar, pslo Senhor Vice-Presidents fol declarada
sncerrada a reuniao eram dez horas e trinta minutes, da qual para constar e dsvidos
efsitos fol lavrada a presents ata que vai ser dsvidamsnte assinada, consignando-se
que todas as delibsracoss dela constants foram aprovadas em minuta no final da
reuniao, nos termos do ntimero tree do artigo cinciusnta s sets da Lei numero sstsnta e
cinco barra dois mil e treze, de doze de sstembro, para surtir efeitos imedlatos. -------------
----------E eu, Nuno Miguel Lomba Mota, Tecnico Superior, a rsdigi, subscrevi e assino.--
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