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Vítor Paulo Gomes Pereira

Vereador:

Tiago Manuel Pereira da Cunha

Vereadora:

Maria José Brito Lopes Moreira

Vereador:

Venâncio Fernandes

Vereador:

Vítor Manuel Rosas da Silva

MUNICÍPIO DE PAREDES DE COURA
Ata n.º 06/2022 da reunião ordinária realizada no dia 17 de março de iniciada às 10h30m e concluída às
11h30.
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ABERTURA
No dia dezassete do mês de março ano de dois mil e vinte e dois, no edifício dos Paços do Concelho e sala de
sessões, realizou-se a reunião ordinária

da Câmara Municipal sob a presidência de Vítor Paulo Gomes Pereira,

estando presentes os vereadores: Tiago Manuel Pereira da Cunha, Maria José Brito Lopes Moreira, Venâncio
Fernandes e Vítor Manuel Rosas da Silva. ---------------------------------------------------------------------------------------------A reunião foi secretariada por Ana Clara Ribeiro de Carvalho, técnica superior do Serviço Administrativo e
Financeiro do Município.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sendo a hora designada para o início dos trabalhos e verificando-se haver quorum para funcionamento do
executivo, o presidente declarou aberta a sessão. -----------------------------------------------------------------------------------PERÍODO DA ORDEM DO DIA
Não houve assuntos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR
PONTO 01: Aprovação das propostas de ata n.º 05/2022, da reunião ordinária de 03-03-2022, oportunamente
distribuída e dispensada de leitura. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a ata n.º 05-2022, da reunião ordinária de 03-03-2022. --------------BALANCETE
PONTO 02: A Câmara Municipal tomou conhecimento do resumo diário de tesouraria, relativo ao dia 2502-2022, que acusava os seguintes saldos: -----------------------------------------------------------------------------------------

Fundos de Maneio
Presidência:
Vice-presidência:
Vereadora:
DAF
Divisão Administrativa e Financeira
DECAS
Divisão de Educação, Cultura e Ação Social:
DOSM
Divisão de Obras e Serviços Municipais:
DUA
Divisão de Urbanismo e Ambiente:
Em cofre na Tesouraria:
Depósitos
Conta n.º 0035/00000038430 (CGD)
Conta n.º 0035/00001129320 (CGD)
Conta n.º 0035/00001129730 (CGD)
Conta n.º 0018/00032084298020 (BST)
Conta n.º 0018/10533024020 - (BST)
Conta n.º 0018/14401376020 - (BST)
Conta n.º 0018/14497465020 - (BST)
Conta n.º 0018/14 824 607 001 - (BST)
Conta n.º0018/14824607312 – (BST)
Conta n.º 0018/15 094725020 - (BST)
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600,00€
200,00€
200,00€
200,00€

seiscentos euros
duzentos euros
duzentos euros
duzentos euros

400,00€ quatrocentos euros
400,00€ quatrocentos euros
150,00€ cento e cinquenta euros
6 488,59 € seis mil quatrocentos e oitenta e oito euros e cinquenta e nove
cêntimos
369 690,01 trezentos e sessenta e nove mil seiscentos e noventa euros e um
€ cêntimo
19 951,92€ dezanove mil novecentos e cinquenta e um euros e noventa e dois
cêntimos
27 246,70€ vinte e sete mil duzentos e quarenta e seis euros e setenta cêntimos
6 975,17€ seis mil novecentos e setenta e cinco euros e dezassete cêntimos
900,18€ novecentos euros e dezoito cêntimos
1 643,81€ mil seiscentos e quarenta e três euros e oitenta e um cêntimos
40 110,62€ quarenta mil cento e dez euros e sessenta e dois cêntimos
75 131,69€ setenta e cinco mil cento e trinta e um euros e sessenta e nove
cêntimos
€
4 681,88€ quatro mil seiscentos e oitenta e um euros e oitenta e oito cêntimos
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Conta n.º 0018/15 889736020 - (BST)
Conta n.º 0018/17568171020 - (BST)
Conta n.º 0018/17996034020 - (BST)
Conta n.º 0018/24966582020 - (BST)
Conta n.º 0018/32379778020 - (BST)
Conta n.º 0079/00490503810 - (BIC)
Conta n.º 0079/00490503820 – (BIC)
Conta n.º0033/00 56 436 347 - (BCP)
Conta n.º 54700062007 - (NOVO BANCO)
Conta n.º 54700868009 - (NOVO BANCO)
Conta n.º 0045/40024534053 (CCAM)
Conta n.º 0045/4028562054 (CCAM)
Conta n.º 0045/40285634511 (CCAM)
Conta n.º 0010/3654235001001 (BPI)
Conta n.º 0019/20000383 (BBVA)

23 168,96€ vinte e três mil cento e sessenta e oito euros e noventa e seis
cêntimos
3 269,69€ três mil duzentos e sessenta e nove euros e sessenta e nove cêntimos
595,23€ quinhentos e noventa e cinco euros e vinte e três cêntimos
38,65€ trinta e oito euros e sessenta e cinco cêntimos
4,22€ quatro euros e vinte e dois cêntimos
15 788,25€ quinze mil setecentos e oitenta e oito euros e vinte e cinco cêntimos
€
2 858,14€ dois mil oitocentos e cinquenta e oito euros e catorze cêntimos
5 850,38€ cinco mil oitocentos e cinquenta euros e trinta e oito cêntimos
9 428,57€ nove mil quatrocentos e vinte e oito euros e cinquenta e sete
cêntimos
37 601,38 € trinta e sete mil seiscentos e um euros e trinta e oito cêntimos
1 455 852,08€ um milhão quatrocentos e cinquenta e cinco mil oitocentos e
cinquenta e dois euros e oito cêntimos
617 623 ,29€ seiscentos e dezassete mil seiscentos e vinte e três euros e vinte e
nove cêntimos
5 561,15€ cinco mil quinhentos e sessenta e um euros e quinze cêntimos
79 377,36€ setenta e nove mil trezentos e setenta e sete euros e trinta e seis
cêntimos

DELIBERAÇÕES DIVERSAS
PROGRAMA DE APOIO À REDUÇÃO TARIFÁRIA (PART) 2022 - CONTRATOS PARA ALOCAÇÃO DE
VERBAS
PONTO 03: - Apreciação, discussão e votação da proposta de minuta de contrato interadministrativo do
Programa de Apoio à Redução Tarifária, que se transcreve: -----------------------------------------------------------------Entre --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primeiro outorgante - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO Alto Minho, doravante designada por Primeira
Outorgante, pessoa coletiva nº508754496, com sede na Rua Bernardo Abrunhosa, nº105 em Viana do Castelo,
neste ato representada por Manoel Baptista, com o CC/BI nº30345713 9ZX0, na qualidade de Presidente do
Conselho Intermunicipal, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------e, ------ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Segundo outorgante - Município de Paredes de Coura, pessoa coletiva n.º 506632938, com sede Largo Visconde
de Mozelos Ap.6 4941-909 Paredes de Coura, neste ato representada pelo Presidente da Câmara Municipal Vítor
Paulo Gomes Pereira, adiante designada como Segundo Outorgante, conforme deliberação da Câmara Municipal
Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a) Que o Decreto-Lei n.º 1-A/2020, de 3 de janeiro, definiu o regime jurídico subjacente ao PART, que permita
a sua melhor articulação e execução pelas autoridades de transporte e que assegure a continuidade do
programa, iniciado em 2019;----------------------------------------------------------------------------------------------------b) Que o programa visa atrair passageiros para o transporte público, o reforço e a densificação da oferta de
transporte público coletivo em zonas onde a penetração deste modo de transporte é mais reduzida e
apoiar as Autoridades de Transporte com uma verba anual, que lhes permita operar um criterioso
ajustamento tarifário e da oferta, no quadro das competências que lhes são atribuídas pela Lei n.º
52/2015, de 9 de Junho; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------c) Que as CIM procedem à repartição das dotações pelas autoridades de transporte existentes no seu espaço
territorial, tendo em consideração, os critérios de um e outro programa; -------------------------------------------
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d) Que poderão vir a existir mais programas de apoio às autoridades de transporte no âmbito do transporte
público de passageiros; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------e) Deliberação do Conselho Intermunicipal da CIM Alto Minho de 14/02/2022 que aprovou a minuta de
protocolo para alocação de verbas por município. -----------------------------------------------------------------------É acordado e reciprocamente aceite o presente contrato de atribuição de verbas no âmbito do PART 2022 e outros
programas de apoio às autoridades de transporte no âmbito do transporte público de passageiros, que se rege
pelas cláusulas seguintes: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cláusula 1.ª – Natureza e Objeto ---------------------------------------------------------------------------------------------------------O presente Contrato tem a natureza de contrato interadministrativo tendo como objeto a atribuição de verbas no
âmbito do PART, e outros programas de apoio às autoridades de transporte no âmbito do transporte público de
passageiros, que possam vir a existir, designadamente o PROTransp. --------------------------------------------------------Cláusula 2.ª – Medidas Adotadas no âmbito do PART ----------------------------------------------------------------------------O Segundo outorgante no âmbito de cada programa deliberará as medidas que sejam possíveis, dentro do
enquadramento legal e regulamentar do mesmo. ------------------------------------------------------------------------------------Cláusula 3.ª – Valor a Atribuir e Entrega ------------------------------------------------------------------------------------------------1 – Tendo presente a distribuição global no âmbito do PART 2022, aprovada em reunião do Conselho
Intermunicipal de 13/12/2021, ao segundo outorgante cabe o valor de 39.438,80 € (trinta nove mil e quatrocentos
trinta oito euros e oitenta cêntimos), que constitui receita do mesmo. ----------------------------------------------------------2 - A distribuição global no âmbito de outros programas de apoios será aprovada, do mesmo modo, em reunião do
Conselho Intermunicipal, cabendo ao segundo outorgante a verba que lhe for atribuída nessa deliberação que
constituirá receita do mesmo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------3 - A entrega dos valores será efetuada pelo primeiro outorgante, em tranches, em função dos respetivos
pagamentos do Organismo financiador.-------------------------------------------------------------------------------------------------4 – A primeira tranche será paga após a receção de cópia do contrato/protocolo celebrado entre o segundo
outorgante e o(s) operadore(s) para implementação das medidas previstas nos termos da cláusula 2ª do presente
protocolo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5 – A entrega da última tranche será apenas efetuada após entrega e respetiva validação dos elementos referidos
no anexo I, sendo que quanto a apoios de outro programas que possam vir a existir, a última tranche será efetuada
após a validação dos elementos

que se aprovarão na deliberação referida no nº 2 da cláusula 3ª e que serão

anexados ao presente protocolo passando a fazer parte integrante do mesmo. ---------------------------------------------Cláusula 4.ª - Deveres de Informação e cooperação --------------------------------------------------------------------------------1 – Cada uma das Partes Outorgantes informa a outra de quaisquer circunstâncias que cheguem ao seu
conhecimento e possam afetar a execução do presente contrato, de acordo com o princípio da boa-fé e
colaboração institucional.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2 – Cada uma das Partes Outorgantes informa a outra de quaisquer circunstâncias que previsivelmente impeçam
o cumprimento ou o cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas obrigações.-------------------------------------Cláusula 5.ª - Cooperação Institucional -------------------------------------------------------------------------------------------------1 – O Segundo outorgante compromete-se a informar a Primeira do ritmo e modo de execução das medidas
subsidiadas até 30 dias após notificação para tal, de modo a que esta possa elaborar um relatório de execução de
cada Programa. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2 – O Segundo outorgante deverá remeter até à data prevista no número anterior os elementos comprovativos da
implementação das medidas e outros que venham a ser requeridos pelas entidades reguladoras do sector ou pelas
entidades financiadoras. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cláusula 6.ª – Comunicações ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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1 – Para efeitos das comunicações a efetuar no âmbito do Contrato, indicam os Outorgantes os seguintes
endereços e meios de contato:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------CIM Alto Minho – geral@cim-altominho.pt; ---------------------------------------------------------------------------------------------b) Município de Paredes de Coura - geral@paredesdecoura.pt-------------------------------------------------------------------2 – Em caso de alteração de endereço e/ou meio de contato, os Outorgantes comprometem-se a comunicar
oportunamente a respetiva alteração. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Cláusula 7.ª - Cessação do Contrato -----------------------------------------------------------------------------------------------------O Contrato cessa pelo cumprimento do seu objeto, revogação ou resolução. ------------------------------------------------Anexo I – Elementos necessários para elaboração do relatório final PART 2022 --------------------------------------------a) Descrição dos sistemas tarifários existentes e das alterações implementadas; -----------------------------------b) Descrição das ações de apoio à redução tarifária implementadas; ---------------------------------------------------c) Descrição de outras ações de aumento da oferta de serviço e de extensão da rede implementadas; -------d) Verba despendida por cada ação implementada; ---------------------------------------------------------------------------e) Percentagem da verba despendida total aplicada em ações de apoio à redução tarifária; -----------------------f) - Vendas e receita total, por tipo de título de transporte disponibilizado; -----------------------------------------------g) Avaliação do impacto das ações implementadas nos serviços de transporte, nomeadamente em termos de
volume de passageiros transportados; ---------------------------------------------------------------------------------------h) Comprovativos de pagamentos aos operadores no âmbito das medidas do programa PART. ------------------Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a minuta de contrato interadministrativo do Programa de Apoio
à Redução Tarifária supratranscrito. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE A ADRIMINHO E O MUNICÍPIO DE PAREDES DE COURA
PONTO 04: Apreciação, discussão e votação de protocolo com a ADRIMINHO, para execução de ações,
projetos e iniciativas que promovem e desenvolvem o território, nos termos que a seguir se transcrevem:
O Município de Paredes de Coura subscreveu, no passado dia 21 de maio de 2021, um protocolo de cooperação
com a ADRIMINHO através do qual se reconhece a relevância, das quase três décadas de trabalho, que esta
Associação desenvolve no apoio a projetos inovadores de promoção económica, social e cultural de base local,
na promoção dos recursos endógenos, na capacitação da sua população, enquanto potenciais empreendedores,
e a valorização dos seus ativos culturais e patrimoniais. Neste contexto, de forma que a ADRIMINHO possa
prosseguir no cumprimento do objetivo de promover iniciativas e atividades de apoio a projetos de valorização
económica, social e cultural que dinamizem o Vale do Minho, em geral, e do Concelho de Paredes de Coura em
particular, vimos, através da presente comunicação, solicitar o apoio de 5 000,00€ (cinco mil euros), referente ao
ano de 2022, tal como previsto na Cláusula Terceira, do protocolo. Releva-se que este apoio contribuirá e reforçará
a capacidade da ADRIMINHO em implementar e executar as ações, projetos e iniciativas que promovem e
desenvolvem o território. Assim, na certeza de que este pedido merecerá o melhor acolhimento por parte de V.
Exa., avançamos com o envio do IBAN da ADRIMINHO, para o qual poderá ser feita a quitação do apoio em
referência, a saber: PT50 0045 1428 4017 3833 8246 4. ---------------------------------------------------------------------------“Foi deliberado, por unanimidade, aprovar o apoio financeiro no valor de € 5 000,00 (cinco mil euros) à
ADRIMINHO – Associação de Desenvolvimento Rural Integrado do Vale do Minho, para o desenvolvimento
de ações, projetos e iniciativas que a promoção e desenvolvimento do território do Vale do Minho, em
geral, e o desenvolvimento local do concelho de Paredes de Coura em particular. ----------------------------------O pagamento do subsídio será efetuado mediante celebração de protocolo”.------------------------------------------
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ASSOCIAÇÃO CULTURAL, RECREATIVA E DESPORTIVA DE PADORNELO – CONCURSO PECUÁRIO
PONTO 05 - Apreciação, discussão e votação do pedido de apoio para o concurso pecuário realizado no
dia 20 de novembro de 2021, que se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------------Como é do conhecimento de todos, tem esta coletividade organizando nos últimos anos, concursos pecuários para
os criadores/produtores naturais e/ou residentes no concelho de Paredes de Coura, com o objetivo de apoiar e
incentivar os poucos agricultores que se dedicam a esta difícil e árdua atividade laboral. --------------------------------Nos dois últimos anos a pandemia covid19 não permitiu a realização deste evento e esse facto não permitiu que
os nossos criadores/produtores mostrassem ao público o resultado do trabalho efetuado. -------------------------------O Município de Paredes de Coura também esteve atento a esta realidade e em conversas mantidas com o
Presidente da Junta de Freguesia de Padornelo mostrou disponibilidade para apoiar financeiramente a realização
de um concurso pecuário, que de certa forma pudesse premiar todo o trabalho desenvolvido pelos
criadores/produtores. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Junta de Freguesia de Padornelo contactou a Associação Cultural de Padornelo no sentido de se
assegurar que a realização do evento seria de possível concretização. Sabe-se que esta Associação gosta de
desafios e foi nesse espírito que esta coletividade assumiu desde logo à organização do evento em parceria com
a Junta de Freguesia de Padornelo, com o apoio da Câmara Municipal de Paredes de Coura. -------------------------Atentos as características do evento, entendemos que também deveríamos envolver na organização mais duas
entidades que em Paredes de Coura tratam dos assuntos relacionados com a agricultura. Falamos da Coopecoura
– Cooperativa dos Agricultores do Concelho de Paredes de Coura, C.R.L. e da VESSADAS - Associação Para o
Desenvolvimento Agrícola e Rural das Terras de Coura. ---------------------------------------------------------------------------Criada a estrutura escolheu-se o local – Parque da Chão, situado no lugar das Angústias, freguesa de Padornelo.
Um local que tinha todas as condições para ser o local ideal, mas para tal foi necessário a realização de algumas
obras de melhoramento. Essas obras não assustaram o executivo da freguesia, que arregaçando mangas,
lançaram-se ao trabalho e prepararam o espaço com muito brio, procurando criar as condições necessárias para
a realização do certame. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Assim pelo presente solicitamos a Vª Ex.ª. que nos seja atribuída uma comparticipação para fazer face às despesas
com a realização deste evento, tendo em consideração que foram gastos 4.977,00€ -------------------------------------Foi deliberado por unanimidade, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de € 4 500,00 (quatro mil
e quinhentos euros) à Associação Cultural, Recreativa e Desportiva de Padornelo para apoio para o
concurso pecuário realizado no dia 20 de novembro de 2021. --------------------------------------------------------------O pagamento do subsídio será efetuado mediante celebração de protocolo”. ----------------------------------------SPORTING CLUBE COURENSE – PEDIDO DE APOIO EXTRAORDINÁRIO
PONTO 06 - Apreciação, discussão e votação do pedido do Sporting Clube Courense de apoio
extraordinário, que se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------------------------“Dadas as conhecidas dificuldades financeiras que atravessamos e que são transversais à realidade nacional,
fruto, grande parte dos últimos dois anos atípicos vivenciados pelo efeito pandémico que infelizmente todos
lutamos e não deixa ninguém indiferente: ---------------------------------------------------------------------------------------------O S.C. Courense, também foi severamente afetado por este flagelo, vendo diminuir substancialmente um vasto
número de colaboradores, como empresários locais, sócios e simpatizantes, que dentro das suas humildes
possibilidades cooperavam com este clube com donativos cruciais para a manutenção e sustentabilidade do clube.
Acresce que, uma receita fundamental para este clube eram as quantias angariadas com o cantar das "janeiras"
que orçamentamos, mas por imposição das regras da DGS não nos foi possível concretizar. ---------------------------
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De referir, que tivemos que suportar despesas extras com todo o equipamento inerente para equipar o recém
requalificado balneário, designadamente a material a nível sanitário; colocação de nova esquadria em alumínio
nas janelas; moveis para mobilar a rouparia, bem como, material específico/tático relativo à modalidade futebol.
Estas despesas extras ascenderam os seis mil euros. ------------------------------------------------------------------------------Como se não bastasse, o clube possui uma envelhecida frota de carrinhas com mais de 25 anos de idade,
comportando inúmeras despesas, fruto de sucessivas avarias, de que frequentemente são acometidas. (a título
exemplificativo nos primeiros dois meses do presente ano já despendemos dois mil e quinhentos euros de
encargos com reparações mecânicas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Assim, e face a todas estas contingências com que fomos deparados, vimos por este meio solicitar a V: Exa se
digne mandar atribuir a título excecional um valor nunca inferior a doze mil euros; verba vital, para o normal
desenvolvimento da atividade do clube, bem como, a liquidação de compromissos assumidos. ------------------------Foi deliberado, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de € 4 000,00 (quatro mil euros), destinado
comparticipar nas despesas extraordinárias do Sporting Clube Courense, tendo em conta as atividades
desenvolvidas pelo Clube, de natureza social, cultural, desportiva e recreativa, são de manifesto interesse
municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O pagamento do subsídio será efetuado mediante celebração de protocolo. -------------------------------------------

LISTAGEM DE DECISÕES TOMADAS NO ÂMBITO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS
PONTO 07: Tomar conhecimento das decisões tomadas no âmbito da delegação de competências da
Câmara no Presidente da Câmara, em reunião da CM de 28/10/2021 e previstas no Decreto Lei nº 555/99, de
16 de dezembro, na sua redação atual (Regime Jurídico da Urbanização e Edificação), conforme listagem
que se transcreve. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Data do
Processo

Titular

despach

Tipo de Operação

Situação atual

o
Augustinho Quintino
35/21

Soares

Aprovação de
4-mar-02

Ampliação de Moradia

licenciamento
Aprovação do

Maria de Fátima
7/22

Amorim Reis

4-mar-22

Daniel Filipe
46/17

Barbosa da Silva

4-mar-22

Legalização de

Projeto de

alterações

Arquitetura

Construção de

deferido pedido

Moradia

de utilização

José Manuel
Construção de

prorrogação de

21/21

Gonçalves
Rodrigues

4-mar-22

Moradia

prazos

33/21

Susana Mendes

4-mar-22

Vistoria

deferido pedido
de utilização

Alves & Mata,
Imobiliária e
44/20

Construção

Reconstrução de
4-mar-22

Moradia

audiência prévia

Alves & Mata,
Imobiliária e
43/20

Construção

Reconstrução de
4-mar-22

Moradia

audiência prévia
faltam projetos

Andreia Cristina
46/21
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João Pedro
19/16

Fernandes de Sousa

4-mar-22

Alexandre Castro
4/22

Rodrigues

4-mar-22

José Armindo
26/19

Ferreira Coelho

4-mar-22

Paula Maria Soares
18/19

Sá

Construção de

deferido pedido

Moradia

de utilização

Reconstrução e

diferido pedido

ampliação de moradia

de utilização

Construção de

prorrogação de

Moradia

prazos

Construção de

deferido pedido

4-mar-22

Moradia

de utilização

Maria Conceição

deferido pedido

3/22

Cunha L. Ribeiro

4-mar-22

Vistoria

36/21

Susana Mendes

4-mar-22

Vistoria

de utilização
deferido pedido
de utilização
aprovação

Carlos Alberto
8/22

Brandão Guerreiro

4-mar-22

Rafael Cerqueira da
4/21

Cunha

4-mar-22

Construção de

projeto

Moradia

arquitetura

Construção de

aprovação de

Moradia

licenciamento
faltam projetos

Laurinda Castro
47/21

Sousa

4-mar-22

Legalização de

para completar

alterações

o pedido
auditoria de

Sérgio Nuno Alves
75/21

Monteiro

4-mar-22

Auditoria de revisão

revisão de

de Classificação

classificação
auditoria de

Fernando Manuel
216/21

Duarte C. Oliveira

4-mar-22

Auditoria de revisão

revisão de

de Classificação

classificação
pedido parecer

Santos da Cunha
3/22

Fernandes

2-mar-22

Construção de

a outras

Moradia

entidades

António Paulo
21/22

Ribeiro de Carvalho

certidão n.º
4-mar-22

Pedido de certidão

Armando Barreto
33/22

Araújo

certidão n.º
2-mar-22

Pedido de certidão

João Alberto Martins
36/22

Lima

34/22
29/22
certidão n.º

4-mar-22

Pedido de certidão

31/22

APROVAÇÃO DA MINUTA DESTA ATA
-------- No termo desta reunião, foi deliberado, por unanimidade esta ata em minuta. ------------------------------ENCERRAMENTO
-------- E não havendo mais nada a tratar, pelo presidente foi encerrada a reunião, pelo que de tudo, para
constar, se lavrou a presente ata, que vai ser assinada pelo presidente e pela secretária. ------------------------
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