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ATA DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DE 20/09/2018
----------Aos vinte dias do més de setembro, do ano de dois mil e dezoito, realizou-se
uma reuniao extraordinaria da Camara Municipal de Vila Verde, no edificio dos
Pacos do Concelho, sob a Presidéncia do Senhor Antonio Fernando Nogueira
Cerqueira Vilela, na qualidade de Presidente deste Orgao Autarquico, com a

presenca dos Senhores Vereadores, Manuel de Oliveira Lopes, Julia Maria Caridade
Rodrigues Fernandes, Patricio José Correia Pinto Araujo, José Augusto Marcal

Morais, Luis Loureiro de Castro e Claudia da Conceicao Cachetas Pinto. -------------------------Seoretariou o Técnico Superior Nuno Miguel Lomba
----------Verificada a presenca do numero legal de Vereadores foi pelo Senhor
Presidente da Camara, declarada aberta a reuniao eram dezassete horas e trinta

minutos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------EXPEDIENTE: O que segue, acompanhado de todos os prooessos para
verificacao da Excelentissima Edilidade. --------------------------------------------------------------------ZERO UM.- DlVERSOS.- Zero um zero um.- Para apreciacao da
Excelentissima CﬂlT'i:1ltl presente a Terceira Reviséo ao Orgamento para,
posteriormente, submeter a Assembleia Municipal para aprovacao, cuja fotocopia se
encontra inserta de folhas trés a seis da minuta da presente ata. DELIBERAQKO: A
Cémara delibera, por unanimidade, aprovar e submeter a Assembleia Municipal
a Terceira Revisao ao Orcamento, para efeitos de aprovagao.-----------------------------------Procedeu-se a leitura da minuta da reuniao do executivo, a qual foi aprovada
por todos os elementos presentes na reuniao. -------------------------------------------------------------E nada mais havendo a tratar, pelo Senhor Presidente foi declarada
encerrada a reuniao eram dezassete horas e quarenta e cinco minutos, da qual
para constar e devidos efeitos foi lavrada a presente ata que vai ser devidamente
assinada, consignando-se que todas as deliberacoes dela constante foram
aprovadas em minuta no final da reuniao, nos termos do numero trés do artigo
cinquenta e sete da Lei numero setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de
setembro, para surtir efeitos imediatos. ----------------------------------------------------------------------E eu, Nuno Miguel Lomba Mota, Técnico Superior, a redigi, subscrevi e

assino. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Presidente da Camara,
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O Secretario,
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