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----------Aos oito dias do més de outubro, do ano de dois mil e dezoito, realizou-se uma
reuniéo ordinaria 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 presenga dos Senhores Vereadores,
Manuel de Oliveira Lopes, Julia Maria Caridade Rodrigues Fernandes, Patricio José
Correia Pinto Araujo, José Augusto Margal Morais, Luis Loureiro de Castro e Claudia da
Conceigéo Cachetas Pinto. ---------------------------------------------------------------------------------- --
-------- --Secretariou o Técnico Superior Nuno Miguel Lomba
-------- --Verifioada a presenga do numero legal de Vereadores foi pelo Senhor Presidente
da Cémara, declarada aberta a reuniao eram nove horas e trinta minutos.----------------------
----------BALANCETE: Presente 0 resumo diario da Tesouraria relativo ao dia quatro do
mes de outubro do ano dois mil e dezoito que aousava um saldo peouniario de dois
milhoes novecentos e trinta e nove mil quinhentos e sessenta e cinco euros e oitenta e
quatro céntimos, cuja fotocépia se encontra inserta a folhas doze e treze da minuta da
presente ata. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------- --EXPEDIENTE: O que segue, acompanhado de todos os processos para
verificacao da Excelentissima Edilidade. ------------------------------------------------------------------
-------- --Presente, para aprovacao da Excelentissima Camara, a ata da reuniéo ordinaria
de dezassete de setembro de dois mil e dezoito, cuja fotocopia se encontra inserta de
folhas catorze a dezoito da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Cémara delibera,
por unanimidade, aprovar a referida ata. ---------------------------------------------------------------
----------Presente, para aprovacao da Excelentissima Camara, a ata da reuniao
extraordinaria de vinte de setembro de dois mil e dezoito., cuja fotocépia se encontra
inserta a folhas dezanove da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Cémara
delibera, por unanimidade, aprovar a referida ata. --------------------------------------------------
-------- --ANTES DA ORDEM DO
-------- --O Senhor Presidente da Cémara Municipal de Vila Verde informa todos os
membros do executivo que se encontra em fase de elaboragao do plano de atividades
para 0 proximo ano, convidando todos os Vereadores a apresentarem, querendo, as
propostas que reputem por convenientes. -----------------------------------------------------------------
-------- --ZERO Ul|l'|.- DlVERSOS.- Zero um zero um.- Uma informagao prestada pela
Téonica Superior de Servico Social, Dr.“ Isabel Lopes, relativa ao deferimento do apoio a
frequéncia das Piscinas Municipais, para alunos da Associacao Portuguesa de Pais e
Amigos do Cidadao Deficiente Mental, Complexo de Vila Verde, (Centro de Atividades
Ocupacionais), cuja fotocopia se encontra inserta a folhas vinte e vinte e um da minuta da
presente ata. DELIBERAQAO: A Cémara delibera, por unanimidade, apoiar a
frequéncia das Piscinas Municipais para os alunos da Associagéo Portuguesa de
Pais e Amigos do Cidadao Deficiente Mental, Complexo de Vila Verde (Centro de
Atividades Ocupacionais), nos termos da informagao prestada pela Técnica. --------- --
----------Zero um zero dois.- Uma proposta apresentada pelo Senhor Presidente da
Camara para celebracao de contrato interadministrativo entre os Municipios de Amares e
Vila Verde no ambito da contratualizacao da elaboragao do projeto de execugao da Ponte
Pedonal do Rio Homem, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas vinte e dois a vinte e
oito da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: Deliberado, por unanimidade,
celebrar o contrato interadministrativo entre os Municipios de Amares e Vila Verde

1/7

ll



Fls
ATA DA REUNIAO ORDINARIA DE 08/10/2018

no émbito da contratualizacao da elaboragao do projeto de execugao da Ponte
Pedonal do Rio Homem.-------------------------------------------------------------------------------------
-------- --Zero um zero trés.- Presente o processo zero um barra dois mil e treze barra
cinquenta e cinco, em nome de Silvino Jorge Peixoto Goncalves, para deliberacao sobre
a caducidade da licenca ao abrigo do disposto no numero cinco, do anigo setenta e um,
do Regime Juridico de Urbanizagao e Edificagao, por forca da aplicagao da alinea d), do
numero trés, do referido artigo, cuja fotooopia se encontra inserta de folhas vinte e nove a
trinta e dois da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Céimara delibera, por
unanimidade, declarar a caducidade da licenca de construcéo, ao abrigo do
disposto no numero cinco, do artigo setenta e um do Regime Juridico de
Urbanizagao e Edificagao, por forga da aplicagao da alinea d), do numero trés, do
referido artigo, respeitante ao processo zero um barra dois mil e treze barra
cinquenta e cinco, em nome de Silvino Jorge Peixoto Goncalves, sita no Iugar de
Eidos, Freguesia da Vila de Prado.-----------------------------------------------------------------------
----------Zero um zero quatro.- Presente o processo para emissao de cerlidao de
compropriedade, referente ao processo zero trés barra dois mil e dezoito barra seiscentos
e nove, em nome de Maria da Graga Magalhaes Escada, sito no Lugar de Codecal, da
Uniao das Freguesias da Ribeira do Neiva, 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 fol conferida pela Lei numero setenta barra dois mil e quinze, de
dezasseis de julho, tendo em consideracao o teor das informacoes técnicas constantes
do processo, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas trinta e trés a trinta e seis da
minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Cémara delibera, por unanimidade, emitir
parecer favorével 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 dois de setembro, na redagao que lhe foi conferida pela Lei numero setenta barra
dois mil e quinze, de dezasseis de julho, tendo em conta o teor das informagoes
constantes no processo zero trés barra dois mil e dezoito barra seiscentos e nove,
em nome de Maria da Graga Hlagalhaes Escada, sito no Lugar de Codegal, da Uniao
das Freguesias da Ribeira do Neiva. ---------------------------------------------------------------------
----------Zero um zero cinco.- Uma informacao prestada, pela Jurista Dr.“ Filipa Vilela,
relacionada com a rececao definitiva de obras de urbanizacéo, respeitante ao processo
numero zero dois barra mil novecentos e noventa e seis barra mil novecentos e quarenta
e oito, sito no Iugar de Roupeiro, Freguesia de Sabariz, em nome de “Alvelos -
lnvestimentos lmobiliarios e Construgoes, Limitada, cuja fotocopia se encontra inserta de
folhas trinta e sete a quarenta da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: Deliberado,
por unanimidade, aprovar a rececao proviséria técita da obra e, simultaneamente, a
recegao definitiva parcial, nos termos do parecer juridico conjugado com 0 teor do
auto de vistoria datado de dezanove de dezembro de dois mil e catorze, respeitante
ao processo numero zero dois barra mil novecentos e noventa e seis barra mil
novecentos e quarenta e oito, sito no Iugar de Roupeiro, Freguesia de Sabariz, em
nome de “Alvelos - lnvestimentos lmobiliérios e Construgoes, Limitada”. ----------------
----------Zero um zero seis.- Presente o processo zero um barra dois mil e dezasseis
barra seiscentos e sessenta e oito, em nome de Construcoes Vilaverdense dois SA, sito
na Avenida General Humberto Delgado, seiscentos e setenta e oito, da Freguesia de Vila
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Verde e Barbudo, para deliberagao sobre aprovacao do projeto de arquitetura nos termos
e condicoes das informagoes constantes do processo, cuja fotocépia se encontra inserta
de folhas quarenta e um a cinquenta e seis da minuta da presente ata. DELIBERAQAO:
Deliberado, por unanimidade, aprovar 0 projeto de arquitetura referente ao
processo zero um barra dois mil e dezasseis barra seiscentos e sessenta e oito, em
nome de Construcoes Vilaverdense dois SA, sito na Avenida General Humberto
Delgado, seiscentos e setenta e oito, da Freguesia de Vila Verde e Barbudo, nos
termos das informagoes técnicas conjugadas com 0 teor do parecer juridico
constante do processo 0 qual se considera aqui integralmente reproduzido.------------
----------Os Senhores Vereadores do Partido Socialista apresentam a seguinte
declaracao: “O processo de licenciamento em questao, desde o seu inicio em novembro
de dois mil e dezasseis, apresentou vérias vicissitudes com constantes lnformagoes
técnicas do Engenheiro Aurélio Oliveira e do Arquiteto Figueiras sempre no sentido
negativo quanto a aprovagao do licenciamento da obra das “Construcoes Vilaverdense
dois SA”. Para oonstatar essa predisposicao negativa, basta seguir o resumo constante
do parecer Juridico da Dr? Ana Claudia Guedes de nove de fevereiro de dois mil e
dezoito. A empresa em causa respondeu sempre a todos os ofioios, contrariando os
argumentos aduzidos pelos referidos Técnicos, apresentando parecer juridicos subscritos
pelo Dr.° Reinaldo Veloso Martins e pela Dr.“ Ana Claudia Guedes, conhecida e reputada
Especialista em Direito do Urbanismo. Entretanto, a obra em causa foi embargada no dia
quatro de agosto de dois mil e dezassete. Perante esse embargo, a empresa
“Construcoes Waverdense dois SA”, respondeu e juntou um parecer juridico de treze de
novembro de dois mil e dezassete do advogado Reinaldo Veloso Martins a rebater todas
as questoes suscitadas pelo Engenheiro Aurélio Oliveira e do Arquiteto Figueiras. Perante
isso, os referidos Técnicos mantiveram a sua ultima informagao, notificando a empresa
por oficio de vinte e um de dezembro de dois mil e dezassete para a aperfeigoar o pedido
e corrigir desconformidades, sem apresentar quaisquer solucoes alternativas, ou seja, os
servicos técnicos da Camara Municipal, em vez de fazer parte da solugao, indicando o
caminho para uma solugao aceitével, comecaram, nitidamente, a fazer parte do problema.
Veio, depois, a empresa “Construcoes Vilaverdense dois SA” responder novamente e
juntar um parecer exaustivo da Dr?‘ Ana Claudia Guedes, de nove de fevereiro de dois mil
e dezoito, a corroborar na integra a posicao da empresa e do seu referido advogado.
Perante isso, foi solicitado um parecer juridico a Diviséo Juridica do Municipio, tendo sido
emitido pela Drf‘ Filipa Dantas Vilela um parecer que nao poe am causa a posigéo da
empresa. Nao obstante 0 teor desse parecer, a empresa é novamente notificada para, em
audiéncia prévia, se pronunciar sobre o projeto de indeferimento do pedido com base nas
desconformidades identificadas na informagéo de apreciagao técnica e na informacao dos
Sen/igo de Apreciacao Téonica da Divisao de Urbanizagao e Edificacao, datada de dois
de maio de dois rnll e dezoito, na qual consta que néo estao reunidas as condigoes legals
e regulamentares para aprovagao do projeto de arquitetura,. Ai se refere, Elrn suma, que o
projeto de arquitetura da operagao urbanistica nao cumpre o indice de utilizagao nos
termos do artigo setenta e um, numero trés, alinea d) conjugado com o artigo setenta e
um, numero sete do Regulamento do Plano Diretor Municipal de Vila Verde; que no
projeto nao |::.-rnpre o atastamento minimo ao eixo da Estrada Municipal quinhentos e
sessenta e sete, estabelecendo no artigo cinquenta e oito da Lei dois mil cento e dez, de

3/7

ll
|T'.lt":'___|



Fls
ATA DA REUNIAO ORDINARIA DE 08/10/2018

dezanove de agosto de mil novecentos e sessenta e um, ex vi artigo setenta e um,
numero um do Regime Municipal de Urbanizagéo e Edificagao; que o projeto de
arquitetura proposto nao se integra adequadamente no ambiente urbano, face a sua
desconformidade com as céroeas dominantes, podendo néo reunlr condigoes para a sua
aprovacao conforme estabeleoe o numero quatro do artigo vinte e quatro do Regime
Juridico de Urbanizagéo e Edifioagao. A empresa responde novamente através do seu
advogado Reinaldo Veloso Martins e rebate todas as questoes suscitadas pelos Servicos
de Apreciagéo Téonica da Divisao de Urbanizacao e Edificagao e junta um novo parecer
juridico da Drf‘ Ana Claudia Guedes, a corroborar a sua tese. Mais uma vez, o Engenheiro
Aurélio Oliveira e Arquiteto Figueiras, nao alteram a sua posigéo e mantém 0 teor da
informagzao de dois de maio de dois mil e dezoito! E solicitado um novo parecer juridico a
Divisao Juridica do Municipio, tendo sido emitido em doze de setembro de dois mil e
dezoito pela Dr.“ Filipa Dantas Vilela um novo parecer que, para além de reiterar a sua
posicéo ja exarada no seu anterior parecer juridico, contraria explicitamente o proprio
entendimento dos mencionados técnicos. No entanto, apesar disso, o Engenheiro Aurélio
Oliveira e Arquiteto Figueiras continuaram a néio respeitar os pareceres juridicos, nem 0
da propria Diviséo Juridica do Municipio, o que é por demais grave, ja que se traduz numa
posigao em que os técnicos parece pretenderem saber mais do que os juristas na area
destes, inclusive, daqueles que trabalham no proprio Municipio de Vila Verde! Por isso,
hoje chegamos ao cumulo de ser confrontados com o facto de ter de ser o proprio orgao
Camara Municipal a deliberar sobre a aprovagao do projeto de arquitetura, ja que os
Servigos de Apreciagao Téonica néo foram capazes de respeitar, acatar e ter a humildade
de alterar de posicéo em face a todos os pareceres juridicos apresentados. O facto é que
a obra em causa esta parada ha cerca de catorze meses, causando certamente inumeros
prejuizos a empresa. Assim, entendemos que a postura adotada pelos referidos técnicos
nao foi a mais adequada, ja que entraram num circulo vicioso de teimosia, ignorando as
conclusoes dos diversos pareceres juridicos, todos a defender e sustentar uma solugao
diferente daquela que era por eles emitidos. Ora, esses técnicos, na abordagem das
matérias juridicas, mais nao deveriam fazer do que acatar os pareceres juridicos da
propria Divisao Juridica do Municipio, o que néo o fizeram, com a complacéncia do
Senhor Presidente da Camara e do Senhor Vereador do Pelouro. No caso em apregzo, a
Camara agiu claramente no sentido de complicar a tramitacao do referido processo de
licenciamento e nao existiu bom senso por parte dos Servigo de Apreciacao Téonica.
Porqué? Assim, manifestamos a nossa discordancia e indignagao perante 0 sucedido ao
longo do ultimo ano e pelos prejuizos que, certamente, esta situagéio causou e continua a
causar a empresa “Construcoes Vilaverdense dois SA", entidade que é detida por
cidadaos Vilaverdenses empreendedores, que é por demais conhecida em Vila Verde e
que exibe um grande dinamismo economico, sendo empregadora de muitos conterraneos,
que esta a restaurar varios prédios em Vila Verde e a contribuir para o seu
desenvolvimento. Face a este lamentavel comportamento dos servigos deste Municipio
neste processo, com a concordancia e cumplicidade do Presidente da Cémara e do
Vereador do Pelouro, fica claro que a dita empresa, depois de cerca de um ano de
paralisagéo total da obra, ficara naturalmente legitimada para recorrer a Tribunal e, ai,
exigir ao Municipio uma indemnizagéo. Assim, face aos factos conhecidos, o Municipio
corre sérios riscos de poder vir a ser demandado em Tribunal e vir a ser condenado a
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pagar uma avultada indemnizagao, devido, essencialmente, a postura ilegal dos Servigos
de Apreciacao Técnica da Divisao de Urbanizagéo e Edificagao, cujas responsabilidades
terao de ser apuradas, mas também a inoperéncia e cumplicidade politica dos deoisores
politicos, neste caso o Presidente e o Vereador responsavel, do que é de lamentar. ------- --
-------- --No seguimento, 0 Senhor Vereador Manuel Lopes pronunciou-se nos
seguintes termos: “O processo em apreco sofreu uma tramitacao normal face a
entendimentos e interpretagoes diversas no que conoerne a aplicacéo, em concreto, de
uma norma de excecao, constante do artigo setenta e um do Regulamento do Plano
Diretor Municipal de Vila Verde. Para os Servicos Urbanisticos, as questoes de integracao
urbanistica tinham relevéncia e deviam aqui ser questionadas e, por isso, aohavam que
aquele edificio poderia ter algum impacto no contexto urbano; a interpretacao juridica vem
dar razéo aos requerentes e, portanto, compete agora a Camara decidir 0 que entende
para o futuro da sede do concelho, admitindo que, neste caso concreto, que o edificio
possa ter os quatro pisos pretendidos pelo requerente. Quanto a questao da obra estar
parada ela so resulta do facto das obras terem sido iniciadas antes da emissao da
respetiva licenca". ------------------------------------------------------------------------------------------------
-------- --Zero um zero sete.- Um oficio do Clube de Caga e Pesca de Vila Verde, a solicitar
o pedido de apoio financeiro para aquisigao de um trator, para os fins indicados no
referido oficio, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas cinquenta e sete a cinquenta e
nove da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Camara delibera, por
unanimidade, atribuir um apoio financeiro no montante de € 4.195,53 (quatro mil
cento e noventa e cinco euros e cinquenta e trés céntimos), ao Clube de Caga e
Pesca de Vila Verde, para os fins pretendidos.-------------------------------------------------------
-------- --Zero um zero oito.- Para aprovacao da Excelentissima Camara presente o
protocolo a celebrar entre o Municipio de Vila Verde e a Uniao de Freguesias de Arcozelo
e Marrancos, para transporte de dez alunos de Rio Mau para o Jardim de lnfancia de
Marrancos, no ano letivo dois mil e dezoito barra dois mil e dezanove, cuja fotocépia se
encontra inserta de folhas sessenta a sessenta e trés da minuta da presente ata.
DELIBERAQAO: A Cémara delibera, por unanimidade, aprovar o protocolo a
celebrar entre 0 lillunicipio de Vila Verde e a Uniao de Freguesias de Arcozelo e
Marrancos, para transporte de dez alunos de Rio Mau para o Jardim de lnféncia de
Marrancos, no ano letivo dois mil e dezoito barra dois mil e dezanove. ------------------ --
-------- --Zero um zero nove.- O processo zero um barra dois mil e quatro barra quatro mil
seiscentos e doze, em nome de Fernando Moreira Pinto, referente a uma Ampliacao -
Habitagao, muros e serventias, sita no Iugar de Fundevila, Freguesia de Soutelo, para
deliberacéo sobre a caducidade da licenga tendo em consideragao o teor da sentenga do
Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga, a exposigao apresentada pelo requerente em
sede de audiéncia prévia do interessado e o teor das informacoes técnicas e parecer
juridico constantes do processo, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas sessenta e
quatro a setenta e oito da minuta da presente ata. DELIBERADAO: A Camara delibera,
por unanimidade, tendo em consideracao a pronuncia emitida pelo interessado,
nomeadamente o facto de manter o interesse na execucao da obra, nao declarar a
caducidade da licenga de edificagio. Consequentemente, determina-se que seja
emitido 0 respetivo alvaré.----------------------------------------------------------------------------------

5/7



Fls
ATA DA REUNIAO ORDINARIA DE 08/10/2018

-------- --Zero um dez.- Para aprovacao da Excelentissima Camara, presente o protocolo
de colaboracao a celebrar entre o Municipio de Vila Verde e a Fabrica da lgreja de Sac
Pedro de Esqueiros, para a concretizagao das obras de requalificagao da Residéncia
Paroquial de Sao Pedro de Esqueiros, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas setenta
e nove a oitenta e quatro da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: Deliberado, por
unanimidade, aprovar 0 protocolo de colaboragao a celebrar entre o Municipio de
Vila Verde e a Fébrica da lgreja de S50 Pedro de Esqueiros, para a concretizagao
das obras de requalificagao da Residéncia Paroquial de Sao Pedro de Esqueiros.----
----------Zero um onze.- Presente o processo zero um barra dois mil e doze barra
quatrocentos e vinte e nove, em nome de Joao Fernando Pereira, referente a uma
construgao - Anexo ao edificio principal, sita no Iugar da lgreja, Freguesia de Atiées, para
deliberacao sobre a caducidade da licenca ao abrigo do disposto no numero cinco do
artigo setenta e 1.-m do Regime Juridico de Urbanizagéo e Edificagao por forca da
aplicacao da alinea d), do numero trés, do referido artigo, cuja fotocopia se encontra
inserta de folhas oitenta e cinco a oitenta e sete da minuta da presente ata.
DELIBERAQAO: A Camara delibera, por unanimidade, declarar a caducidade da
licenca de construcao, ao abrigo do disposto no numero cinco, do artigo setenta e
um, do Regime Juridico de Urbanizacao e Edificacao, por forga da aplicacao da
alinea d), do numero trés, do referido artigo, respeitante ao processo zero um barra
dois mil e doze barra quatrocentos e vinte e nove, em nome de Joao Fernando
Pereira, referente a uma construgao - Anexo ao edificio principal, sita no Iugar da
lgreja, Freguesia de Atiaes.---------------------------------------------------------------------------------
----------Zero um doze.- Para aprovacao da Excelentissima Camara, presente o protocolo
de colaboracao a celebrar entre o Municipio de Vila Verde e o Conselho Economico da
Fabrica da lgreja Paroquial de Ponte Sao Vicente, para a concretizacao das obras de
requalificacao da envolvente da Capela do Lugar de Lameiro, na Freguesia de Ponte Sac
Vicente, cuja fotocépia se encontra inserta de folhas oitenta e oito a noventa e trés da
minuta da presente ata. DELIBERAQZAO: Deliberado, por unanimidade, aprovar 0
protocolo de colaboracao a celebrar entre o Municipio de Vila Verde e 0 Conselho
Economico da Fébrica da lgreja Paroquial de Ponte S50 Vicente, para a
concretizacao das obras de requalificacao da envolvente da Capela do Lugar de
Lameiro, na Freguesia de Ponte S50 Vicente. ------------------------------------------------------ --
----------Zero um treze.- Uma informacao prestada, pelo Chefe da Divisao de Educacao e
Promocao Social, Dr. Adelino Machado, relacionada com a atribuigao de apoio financeiro,
no montante de € 4 153,44 (quatro mil cento e cinquenta e trés euros e quarenta e quatro
céntimos), a Uniao de Freguesias de Carreiras Sao Miguel e Carreiras Séo ‘fiago, para
pagamento de uma indemnizacao a Auxiliar de Acao Educativa, pela cessagao do
contrato de trabalho por extincao do posto de trabalho, cuja fotocopia se encontra inserta
a folhas noventa e quatro e noventa e cinco da minuta da presente ata. DELIBERAQAO:
Deliberado, por unanimidade, atribuir um apoio financeiro no montante de € 4
153,-14 (quatro mil cento e cinquenta e trés euros e quarenta e quatro céntimos) 5
Uniao de Freguesias de Carreiras S50 Miguel e Carreiras S50 Tiago, para
pagamento de uma indemnizagéo a Auxiliar de Acao Educativa, pela cessacao do
contrato de trabalho por extincao do posto de trabalho, nos termos da informagao
prestada pelo técnico. ----------------------------------------------------------------------------------------
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-------- --Zero um catorze.- A informagéo prestada, pela Técnica Superior, Dr.“ Alexandrina
Cerqueira, relacionada com um pedido de apoio apresentado pela municipe Emilia Moniz
Neto Marques, para a frequéncia de trés menores nas atividades de verao, no periodo de
férias escolares nas instituicoes indicadas na referida informagao, cuja fotocopia se
encontra inserta de folhas noventa e seis a cento e doze da minuta da presente ata.
DELIBERAQAO: A Cémara delibera, por unanimidade, apoiar a frequéncia de trés
menores nas atividades de verao, no periodo de férias escolares nas instituicoes
indicadas na informagao prestada pela Técnica e a pedido da municipe Emilia Moniz
Neto Marques.---------------------------------------------------------------------------------------------------
-------- --Zero um quinze.- Presente um oficio da Associagao Empresarial do Vale do
Homem, a solicitar um apoio financeiro, no montante de € 3.500,00 (trés mil e quinhentos
euros), para continuar a sua atividade de apoio e promocao do todo 0 tecido economico e
empresarial do concelho de Vila Verde, cuja fotocopia se encontra inserta a folhas cento e
treze e cento e catorze da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: Deliberado, por
unanimidade, atribuir um apoio financeiro, a Associacao Empresarial do Vale do
Homem, no montante de € 3.500,00 (trés mil e quinhentos euros), para continuar a
sua atividade de apoio e promocao do todo 0 tecido econémico e empresarial do
concelho de Vila Verde. ------------------------------------------------------------------------------------- --
----------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 dez horas e trinta minutos, da qual para constar e devidos efeitos foi lavrada
a presente ata que vai ser devidamente assinada, consignando-se que todas as
deliberagoes 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 1'r1i| e
treze, de doze de setembro, para surtir efeitos imediatos. --------------------------------------------
-------- --E eu, Nuno Miguel Lomba Mota, Técnico Superior, a redigi, subscrevi e assino.-----
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