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----------Aos oite dias do mes de outubro, do ane de dois mil e vints, rsalizou-se uma reuniao
ordinaria da Camera Municipal de Vila Verde, no edificio dos Paces do Cencelho, sob a
Prssidéncia do Ssnhor Antonio Fernando Nogueira Cerqueira Vileia, na qualidade de
Presidents dests Orgéie Autarquico, s com a presenga dos Senhores Vereadores, Manuel
de Oiiveira Lopes, Jolie Maria Caridade Rodriguss Femandes, Patricio Jose Correia Pinto
Araojo, Jess Augusto Marcel Morals, Luis Leureiro de Castro e Claudia da Concsicao
Cachetas Pinto. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Secretariou o Ceordsnador da Unidade de Contratacao Publica, Nuno Miguel
Lomba da Meta. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vsrificada a presence do nomsro legal de Vsreadores foi pele Senher Presidents da
Camera, deciarada aberta a reuniao eram nevs horas e trinta minutes. -------------------------------------BALANCETE: Presents 0 resume diario da Tssouraria reiativo ao dia sets do mes
de outubro do ano dois mil e vinte que acusava um saldo pscuniario de sets milhoes
quinhentos s ssssenta s dois mil trszentos e trinta s seis euros e setsnta s quatro céntimos,
cuia fetocopia se encontra inserta a folhas doze e treze da minute da presents ata. ~~~~~~~~~~-----------EXPEDEENTE: O que segue, acompanhado de todos es processes para verificacao
da Excslentissima Edilidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------Presents, para aprovacao da Excelentissima Camera, a ata da reuniae ordinaria de
vinte s um de setsmbro de dois mil e vints, cuja fotocopia ss encontra inserts de folhas
caterze a vinte e quatro da minute da presents ata. DELIBERAQ/10: A Céimara, delibera,
per unanimiciade, aprovar a ata da rsuniae erdinaria de vinte e um de setembro de
cieis mil e vinte.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANTES DA ORDEM DO DEA:--------------~---~---------------------------------—----------------------------O Ssnhor Presidents da Camara propoe: Face a circunstancia pandémica em que
se vive, que as proximas reunioes do Executive, s snquanto a legislagae o permitir, sejam
rsalizadas através de videoconferencia, procedendo-se a gravagae s disponibiiizacao das
reunioss publicas no site da autarquia, nos tsrmos do artigo tsrceiro da Lei um-A barra deis
mil e vints, ds dezanove de marge, na redacao atual. Celeca a todos es elementos
presents-s na rsuniao que se manifestem sobrs esta possibiiidade autorizando 0 use da
imagem. Case alguem ss manifests contra, devera ser celhido parecer juridico sobrs o
assunto, proponde que se recorra ao DPO (Data Protscttion Officer) do Municipio de Vila
Verde. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~~Sobre e assunto, os Senhores Versadores do Partido Socialista apresentam a
seguints deolaracao: A Lei vinte e oite barra deis mil e vints, de vinte e oite de julho, vsio
permitir a centinuidade da realizaoao das reunioss, a distancia, dos Orgaes Executives e
deiiberativos das autarquias locais. E bem ss cemprsends a razae da Lei, em plsna
pandemia, atenta a prepagaoae galopants do virus. Os Vsreadores do Partido Socialista
sugeriram ao Executive Partido Social Democrats, na pessoa do Senhor Presidents, que as
rsunioss do Executive fossem, pelas razoes da Lei, rsalizadas per vidsoconferenoia, a
semelhanca do que acentscsu aquande do cenfinamento, e ao abrigo da mesma Lei. Ao
que parecs, o Presidents da Camera invocou dificuldades téonioas para a anuéncia ao que
e dstsrminado peia Lei. Quanto a nos, a invocacae nae colhe. E que a Lei foi publicada em
vinte e oite de julho, peio que o tempo ja decorrido, superior a dois msses, foi mais do que
suficiente para ss terem resoivido eventuais diticuldades de ordsm tecnica para a sua total
implementaoao. Quarito a nos, o Executive Partido Social Dsmocrata nae quer
simplesmente aqusla solucao, e porqus nae quer, entende que pods e manda. A sugsstao
dos Vereaderes do Partido Socialista e Senher Presidents cia Camara nae ligou patavina,
mostrando afinal rscear que as reunioes possam ser publicitadas. Ora, ainda quanto a nos,
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a publicitacao das reunioes eerie mesmo uma mais valia em nome da transparéncie tao
defendide por todos. E porque a Lei tem, atinal, apsnas uma motivacao de prevsncao da
propagecao do virus, entendemos que a Camera devera ser a primeira a dar exemplos de
prevencao, e evitar comportamentos de risco, come ssjam as msdidas constantes da
refsrida Lei, designademente a realizacao das reunioes do Executive per vidsoconferéncia.
Nae sendo acoihida a solucao proposta pela Lei, es Vereedores do Partido Socialista
expressam, desde ja, a sue indisponibilidade para a rsalizacao de reunioes na forma
presenciel durante o tempo em que a Lei permits a sua realizacao a distancia e enquanto
nae estiver controiado o surto que tem assolado o Concslho de Vila Verde. Colocar sets
psssoas fechadas nume saia pequena come esta é um contrassenso. O sxemplo deve vir
de cima! E o Executive Camarario deve dar esse exemplo de forme e que outros o sigam.
Nae se pode pedir as empresas que coloquem funcionarios em teletrabalho, as Esoolas
que utilizem regime misto e a autarquia continuar no seculo passado no que diz respeito as
reunioes do Executive, distanciamento social s cumprimento de recomendacoes da Direcao
Gerel de Saode. Esta decieragao tem o valor de informacao ao Presidents da Camera s de

justificacao para as ausencias nos termos do regimento. --------------------------------------------------------O Senhor Vereador Patricio Araéljo interveio, dizendo: Vote contra todas as
transmissoes que nae ssjam obrigetorias por Lei e esta minha posicao sustenta-se no facto
de ja anteriormente ter side realizada ds forme abusive e ilegai a gravecao e a divulgecao
ds sern e imegem sem que para tal tivesse existido concordancia de todos os membros do
Executive eu esse situacao tivesse prevista no regimente das reunioes de Camera. Esta
situacao é tanto mais grave pela circunstancia de nessa mesma divulgecao terem existido
claras distorcoss de som e cortes do assunto tratado, es quais levaram e uma clare
descontextualizacao do assunto em epreco. ---------------------------------------------------------------—--------O Senhor Presidents da Camera, no seguimento, esclarecs: Reiativamente as
instalacoes, as reunioes tem decorrido numa saia que garante o afastamento minimo
prsvisto peles orisntacoes da Direcao Geral de Saode, mas censidera que, se tel for um
problems, as proximas reunioss seréo realizadas num especo significativamente meior
(saleo nobre da autarquia), per forma a que a distancia entre es participantes ssja ainda
muito superior aquela que sxiste atualments. Esclareco, ainda, que, em memento algum, a
gravaoao ou nae das reunioes de Camera garantsm mais ou menos transparéncia uma vez
que de todes elas e slaborada uma minute e a respetiva ate que traduz de forma ciara
todos os assuntos que ei foram deliberedes e todas es dscleracoes que qualquer membro
dssts Executive pretends que conste da respetiva ate, sendo que a mesma, depois de
devidamente aprovada, é publicitada per varies meios e disponibilizada ne integra no sits
do Municipie de Vila Verde, ficancio assim acessivel a todos aqueles que a queiram
consultar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------—--------interveio, no seguimento, 0 Senhor Versador José Morais: Percebemos a
aversao dos Senhores Membros do Executive Partido Social Democrats quanto eo facto de
serem divulgades e publicitedas integralmente as reunioes de Camera. No que diz respeito
as etas da mesma, sao resumes do que aqui se passe s que, conforms ocorreu do
passado, nem sempre refletem fielmente o que aqui ooorrs. ------------------------------------------~--------O Senhor Presidents intervsio ainda: As minutes das rsunioes sao sempre
aprovadas e assinadas no final ds cede reuniao e refletem equilo que todos os msmbros
transmitiram e concorderam que dsla fizesse parts, sendo que, posteriormente, sae
submetidas ea reuniao seguinte a aprovacao do Executive. Tedos os membros
sepronunciern sobrs o conteodo das ates e as votam, sendo a mesma disponibilizade, com
a devida entecedencia, para que cede membro a posse analisar e sugsrir ou proper as
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alteracoes que considers que nae estae retratades com todo o rigor, sendo que as mesmas
tam side sempre objeto de aprovacae sem quaiquer sugestao de alteracao de nenhum
membro do Executive, conforms se pods verificar em todas as delibsracoes relatives a
aprevacao das ates. -------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vsreador José Merais tomou a palavra dizendo: Psrcebe-se o peuco a
vontads que aigumas psssoas tém com 0 facto de que sstes reunioes sejem publicas,
transmitidas e divulgadas. Recentemente, equando da tentative de atribuicao de um
subsidio de 20.000,00€ (vinte mii euros), proposto pela Vereadore Julia Fernandes a
Cooperative que a propria preside (Aiianca Artesanal), subsidio esse que nunca mais
aparecsu nas reunioss de Camera, epos uma nuvem de mentiras que peiraram acerca
deste assunto, se foi ou nae a Senhora Vereadore que propos esse subsidio e qual 0
destino que queria dar ao mesmo, este assunto so foi esclerecido com a publicecao per
parts ds um orgao de comunicacao social de um video com excsrtos dessa reuniao. A
Senhora Vereadore deve dedicer menos tempo a intsracao com perfis falsos nas rsdes
sociais, perfis esses que caluniaram cidadaos do nosso Concslho, e devia peutar a sua
conduta per transparencie premovendo a apoiando msdidas que promovam ds forma
inequivoca aquilo que ss passe nestas reunioes de Camera. Quanto as ameacas que a
Senhora Vereadore Jolie Fernandes me proferiu com processes judiciais e outras ameacas
que nae dsixou ciaro quero-the dizer oihos nos olhos que nada temo quanto e isso. -------------------A Senhora Vereadore Joiia Fernandes intervsio: Nae tenho qualquer problema
em que as reunioes sejem gravadas s transmitidas, tsndo manifestedo o meu
conssntimento no ponto em que isso foi epresentado. Fui aousada nesta reuniao pelo
Senhor Vereador José Merais de intsragir com perfis falsos e inclusive de ter atirado pepeis
pelo er. Refers-se, com certeza, e um video iiegal, manipulado e com imagens truncadas
pubiicado no yeutube, e recuperado, depois, per um jornal local. Nae admito qualquer Iicao
de moral s de etica vindas deste Vereader. Percebo o seu nervosismo e a sue aiteracao de
comportamento que, alias, é habitual. No entanto, nae posse admitir faltas de respeito e
ieltas a verdade. Em memento algum proferi quaiqusr ameeca. Os assuntos de Tribunal
sae tratados no Tribunal. Reiativamente a questao dos perfis falsos, nunca es tive e as
interacoes que face nas redes seciais so a rnim ms dizem respeito e face-o sempre no
pressuposto de que estou a interagir com amigos, com amigos de amigos e, obviamente,
com psssoas reels. ----------------------------------------------------------------------------------------------~----------O Senhor Presidents interveio, a final: Face as declaraooes prestades peio
Senhor Vereedor José Merais solicita a todos es Vereadores que esciarecam se, em algum
memento, alguma das ates do Executive nae traciuziu, com rigor, aquilo que ss pesseu nas
reunioes, relativaments aos assuntos tratados, as deliberacoes tomadas, as decleracoes ds
voto efetuedas ou a qualquer outra rnatérie ds que delas tenha feito parts, uma vez que as
mesmas foram propostes para aprovacao e devidaments aprovadas. --------------------------------------O Senhor Vsreador Luis Castro: Apenas aprovo as ates que tenham
correspondéncia com o que se passe nas reunioes. Coisa diferente e a nae existéncia de
ates. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador José Merais: Subscrevo a declaracao do Senhor Vereador
Luis Castro que antecede. ------------------------------------------------------------------------------------------------A Senhora Vereacior Claudia Pinto: Como todos es elsmentos deste Executive
bsm sabem, as ates sao uma transcricao sucinta do que se passe nestas reunioes. Nelas
nae fioam veitidos todos es dssabafos ou psquenes arrufos que aqui, frequentemente, se
fazem sentir. De qualquer torma, no inicio da reuniao seguinte, estas ates sao postas a
vetacao e nsies se encontra vertida a minha pesioao quanto a cede uma delas, nae sendo
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necessario aqui repetir-me. De qualquer forma, urge assegurar que apenas aprovo atas
que reportem com veracidade o que se passou na reuniao anterior. ------------------------------------------O Senhor Vereador Manuet Lopes disse: Considero um pouco absurdo a forma
como estamos a discutir esta matéria. Colocar em duvida e sob suspeigao os documentos
produzidos nestas reunioes e que pretendem ser o registo do que de essencial nelas se
trata, parece-me por em causa a honestidacie, a transparéncia e o sentido de servigo
publico aos quais todos estamos obrigados, e que todos tentamos cumprir
escrupuiosamente. As atas tém sido norrnalmente aprovadas, por unanimidade, com raras
abstencoes das pessoas que nao estéo presentes na reuniao. Nao entendo como é que
alguém pode, depois de ter aprovado esses documentos, por em causa a sua
autenticidade. Ademais, considero que esta discussao nao contribui para 0 bom nome
deste orgao que se destina em primeira mao a servir os \/ilaverdenses, sendo que,
decorridas hora e meia do inicio da reuniao, pouco ou nada de relevante se produziu que
beneficie os cidadaos. Conciuo, afirmando, que as atas traduzem com rigor 0 que de
essencial se passou nas reunioes. --------------------------------------------------------------------------~—--------Neste momenta da reuniéio, soiicitou o Senhor Vereador José Moraés autorizacao
para se ausentar, aiegando motivos pessoais. Devidamente autorizado, abandonou os
trabaihos, eram, sensiveimente, onze horas.------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador Patricio Araﬁjo disse: Subscrevo as declaracoes do Senhor
Vereador Manuel Lopes. ----------------------------------------------------------------------------------------——-------A Senhora Vereadora Julia Fernandes disse: Subscrevo as declaracoes do
Senhor Vereador Manuel Lopes. -----------------------------------------------------------------------------~----------Peios Senhores Vereadores do Partido Socialista foi apresentada uma proposta
referente a atribuicao de um subsidio a Junta de Freguesia de Cervées, cuja fotocopia se
encontra inserta de folhas vinte e cinco a trinta e cinoo da minuta da presente ata.----------------------O Senhor Presidents informou 0 seguinte: Ha um pedido da Junta de Freguesia
de Cervaes relative a um donativo para a aquisicao da Quinta do Patronato. Este pedido
deu entrada no Municipio ha poucos dias atras e encontra-se em analise uma vez que se
trata de um assunto que nao estava previsto em oroarnento e, como tai, nao existe dotagao
financeira, neste memento, para fazer face a este encargo. Estranho que 0 Partido
Socialista traga este assunto antes da ordem do dia, sabendo que o mesmo nao pode ser
agendado nem discutido uma vez que néo e acompanhado dos ciocumentos necessarios,
designadamente financeiros, para que a proposta possa ser disoutida e votada. --------------~~
----------ZERO UM.- CONHECIMENTOS BARRA RATIFICAQGES: ------------------------------------------Zero um zero um.- Para conhecimento do Executivo, presentes as listagens
eiaboradas pela Divisao de Aguas e Saneamento, relativas aos despaohos proferidos pelo
Senhor Vereador do Ambiente, Desporto e Atividades Econémicas, em processes de
contratos de agua e reoolha de Aguas Residuais Domésticas, referentes ao mes de julho de
dois mil e vinte, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas trinta e seis a trinta e oito da
minuta da presente ata. DELiBERAQi5iO: A Cémara toma conhecimento.-------------------------------Zero um zero dois.- Para conhecimento do Executive, presentes as listagens
elaboradas pela Divisao de Aguas e Saneamento, relativas aos despachos proferidos pelo
Senhor Vereador do Arnbiente, Desporto e Atividades Economicas, em processos de
contratos de égua e recolha de Aguas Residuais Domésticas, referentes ao més de agosto
de dots mil e vinte, cuja fotocopia se encontra inserta de foihas trinta e nove a quarenta e
tree da minuta da presents ata. DELIBERAQAO: A Cémara toma conhecimento.-----------~
--------~-Zero um zero trés.- Para ratificacao da Excelentissima Céirnara, presente 0
despacho do Senhor Vereador da Qualidade, Ordenamento e Gestao do Territorio, retativo
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as isencoss/redugoes no ambito da pandemia CO\/iD~DEZANOVE. Sobre o assunto, foi
ansxado o rsspetivo mapa das issngoes e rsducoes reconhscidas pela Divisao da
Qualidads, Atsndimsnto e Frscalizacao, cuja fotocopia se encontra inssrta a foihas quarenta
s quatro e quarsnta e cinco da minuta da presents ata. DELIBERAQAO: A Camara
delibera, por unanimidade, ratiﬁcar o despacho do Senhor Vereador da Qualidade,
Ordenamento e Gestao do Territorio, relativo as isengoeslredugzéss no ambito da
pandemia COVID-DEZANOVE. Sobre o assunto, foi anexado o respetivo mapa das
isengoss e redugoes reconhecicias pela Divisao da Qualidade, Atendimento e
Fiscalizagao. Remeta-se a Assemblsia Municipal, no prazo de quarenta e oito horas.»----------Zero um zero quatro.- Para ratificacao da Excelsntissima Camera, presents o
processo zero trés barra dois mil e vinte barra seiscentos s setenta e nove, em nome de
Antonio das Nevss Domingues, sits no lugar de Roussaval, da Freguesia de Dossaos,
relativo a emissao de certidao de compropriedade sobrs o predio rustico, de acordo com as
informacoss técnicas constantss do processo, cuja fotocopia se enoontra inssrta de folhas
quarenta e ssis a cinquenta s cinco da minuta da presents ata. DELIBERAQAO:
Deliberado, por unanimidade, ratificar a emissao da certidao de compropriedade do
prédio rustico, referents ao processo zero trés barra dois mil e vinte barra seiscentos
e setenta e nove, em nome de Antonio das Neves Domingues, sito no lugar de
Roussaval, da Freguesia de Dossaos.-----------------------------------------------------------------------------ZERO D0iS.- DlVERSOS.- Zero dois zero um.- Presents o procssso zero um
barra dois mil s dezanove barra duzentos e ssis, em nome de Francisco Alberto Vilela ds
Sousa, para dsiibsrar sobrs a acsitacao da csdéncia das parcslas para o dominio publico e
rscorrhecsr, nos termos do aitigo vinte e dois, numero um, do Regulamsnto do Plano
Diretor Municipal, que a construoao e infrasstruturacao do arruamento nao acarreta
prejuizos inacsitaveis para o ordenamento e desenvolvimsnto local com base nas
inforrnagoes tscnicas constantss no processo, cuja fotocopia ss encontra inssrta de folhas
cinqusnta e seis a sesssnta s cinco da minuta da presents ata. DELIBERAQAO:
Deliberado, por unanimidade, aceitar a cedéncia das parcelas para o dominio publico
e reconhecer, nos termos do artigo vinte e dois, numero um, do Reguiamento do
Plano Diretor Municipal, que a construgao e infraestruturagéo do arruamento n50
acarreta prejuizos inaceitaveis para 0 ordenamento e desenvolvimento local com
base nas Enformagoes técnicas constantes no processo.---------------------------------------------------Zero dois zero dois.- Presents o processo zero dois barra dois mil e dezanovs
barra oitocentos e setenta, em que figura como requersnte Pelster-Sociedads Unipessoal,
Limitada, para dsliberar sobrs a dispense de csdéncia parcial ds area de terrsnos para
equipamentos de utiiizacao publica s aceitacao da respetiva compensacao ao abrigo do
disposto no numero quatro, do artigo quarenta e quatro do Decrsto-Lei numsro quinhentos
e cinqusnta s cinco barra noventa s nove, de dezasseis ds dszembro, na sua redacao
atual, conjugado corn o disposto no numero um, do ariigo oitsnta e cinco e subalinea i) da
alinea b), do numero dois, do artigo oitsnta s seis, ambos do Regulamento do Plano Dirstor
Municipal em vigor, nos tsrmos das informacoss técnicas constantes do procssso, cuja
fotoeopia se encontra inssrta ds foihas sesssnta e ssis a oitsnta da minuta da presents ata.
DELIBERAQAO: Deliberado, por unanimidade, dispensar a cedéncia parcial de area
do terrsnos para equiparnentos de utilizagao pdblica e aceitacao da respetiva
compensagao ao abrigo do disposto no mirmero quatro, do artigo quarenta e quatro,
do Dscreto-Lei nﬁmero quinhentos e cinquenta e cinco barra noventa e nove, de
dezasseis de dezembro, na sua redacao atual, conjugado com 0 disposto no numero
um, do artigo oitsnta e cinco e subalinea i), da alinea b), do numero dois, do artigo
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oitsnta e seis, ambos do Regulamsnto do Plano Diretor Municipal em vigor, nos
termos das informagoes tscnicas constantes do processo.------------------------------------~~~~~~~~~—»Zero dois zero trés.- Presents o processo zero um barra dois mil e dezasseis barra
trezsntos e vinte e oito, em nome de Ana Maria Rodriguss Duane Gomes, referents a uma
operacao urbanistica, sita no lugar da Granja, Freguesia de Vila Verde e Barbudo, para
dsiiberacao sobrs a caducidade da licenca ao abrigo do disposto no ndmero cinco, do
ariigo setsnta s um, do Regime Juridico de Urbanizagéo s Edificacao, por forca da
apiicacao da aiinsa a), do numero trés, do referido artigo, cuja fotocopia se encontra inserta
a foihas oitsnta e um e oitsnta e dois da minuta da presents ata. DELIBERACAO: A
Camara deiibera, por unanimidade, declarar a caducidads da iicsnga de construgao,
ao abrigo do disposto no niimsro cinco, do artigo setenta e um, do Regime Juridico
de Urbanizagéo e Edificagao, por forca da aplicagao da alinea a), do numero trés, do
referido artigo, referents ao processo zero um barra dois mil e dezasseis barra
trezentos e vinte e oito, em nome de Ana Maria Rodrigues Duarte Gomes.--------------------------Zero dois zero quatro.- Uma informacao, prsstada pela Técnica Superior, Dr’
Deifina Mendonca, relacionada com a atribuicao do segundo prémio no vaior de €1.500,00
(mil e quinhentos euros) ao artista vsncedor no ambito da décima primeira edicao da Bisnal
internacional de Arte Jovem de Vita Verde, cuja fotocopia se encontra inserts a folhas
oitsnta e trés e oitsnta e quatro da minuta da presents ata. DEIJBERACAO: A Céimara
deiibera, por unanimidade, atribuir o valor de €1.500,00 (mil e quinhentos euros) ao
artista vencedor do segundo prémio, no ambito da décima primeira edicao da Bienal
lnternacional de Arte Jovem ds Vila Verde.-----------------------------------------------------------------------Zero dois zero cinco.- Presents uma informacao, prsstada pela Técnica Superior
de Educacao, Dr." Siivia Rodriguss, relativa a atribuicao de subsidio sxtraordinario a APEAL
~ Associacéo de Pais e Encarregados de Educacao e Amigos da Lage, cuja fotocopia se
encontra inserta de foihas oitsnta e cinco a oitsnta e sets da minuta da presents ata.
DELIBERACAO: Dsiiberado, por unanimidade, atribuir o subsidio extraordinario no
montante de €560,00 (quinhentos e sessenta euros), a APEAL - Associagao de Pais e
Encarregados ds Educagao e Amigos da Lage, a titulo sxcecional destinado a
assegurar o pagamento das duas colaboradoras que prestam servigo na Escola
Basica da Lage, de acordo corn a informagao prsstada pela técnica.------------------------~~
--------—-Zero dois zero seis.- Para aprovacao da Excelentissima Camera, presents uma
inforrnacao do Chefs da Divisao de Projetos e Obras, acompanhada dos demais
documentos instrutorios, para decisao sobrs a abertura de um procedimento concursal para
contratacao da execucao da ernpreitada denominada por “Construgao da Eoovia do Rio
Cavado-troco Praia Faiai l\/lirants”, cuia fotocopia se encontra inse_rta de folhas oitsnta e oito
a cento e trinta s oito da minute da presents. DELIBERACAO: Face at informagao
prsstada peto Chefs da Divisao de Projetos e Obras, a cujos fundamentos se adsre e
que aqui se considerarn integralmsnts rsproduzidos, a Camara delibera, por
unanimidade, autorizar a abertura de um Concurso Pubiico, nos termos da aiinea b),
do artigo dezanove, do Codigo dos Contratos Pfiblicos, para a contratacﬁo da
empreitada denominada por <<Construc5o da Ecovia do Rio Cévado-trogo Praia FaialMirante». Aprovam~se a Nlinuta do Animcio a publicar em Diario da Repubiica, o
Programa de Concurso e 0 Caderno de Encargos e os respetivos anexos. (conforms
0 nfzmero dois, do artigo quarenta, do Codigo dos Contratos Pfiblicos). Nomeiam-se
para o Jdri do concurso os seguintes técnicos: Presidents: Engenheiro Jorge Pinto;
Primsiro Vogai: Dr. Nuno Mota; Segundo Vogal: Engenheira Camila Vieira; Primeiro
Vogal Supiente: Engsnheiro José Bezsrra; Segundo Vogal Suplents: Engsnhsiro
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Paulo Pereira. Dsisgam-se todas as compsténcias previstas no Codigo dos Contratos
Pdbiicos no Jdri nomeado, sem prejuizo do disposto na parts final do ndmero dois,
do artigo sessenta s novs, do Cédigo dos Contratos Pdblicos. Proceda-se, sm fase
prévia ao lancamento do procedimsnto, a cabimentagao orgamentai da dsspssa s
demais diiigéncias contabiiisticas e financeiras aplicéveis. Por razoss ds celeridads,
autoriza-se o Senhor Presidents a promover as diligéncias administrativas que
incumbam a Ciimara, dsvsndo essas decisoes ser rsmetidas, para ratificagao, a
reuniao seguints do Executive.-----------------------------------------------------------------------------—--------Zero dois zero ssts.- Uma informacao, prsstada pela Dr.“ Otilia Fernandes, rslativa
a doacao de um prsdio, descrito na Conservatoria do Rsgisto Prediai sob o numero dois mil
duzentos e vinte e trss, inscrito na matriz urbana sob o artigo dois mil e oitocentos e sets,
ao i_ar do Trabaihador ds Prado, cuja fotocopia se encontra inssria ds folhas cento e trinta
e novs a cento e quarenta e oito da rninuta da presents ata. DELIBERACAO: A Camara
delibera, por unanimidade, doar ao Lar do Trabalhador ds Prado, o prédio urbano
composto por sdificio ds rés do chao, destinado a Escola, com logradouro, sito na
Rua Enfermeiro Pedro Ferreira Alvss, Frsgussia da Vila ds Prado, Concslho ds Vila
Verde, descrito na Conservatoria do Rsgisto Prsdial de Vila Verde sob 0 ndmero dois
mil duzentos s vinte e trés, inscrito na respetiva matriz sob o artigo dois mil
oitocentos e sets, de acordo com a informacao prsstada pela Divisiio Juridica.-----------------~-Procedeu-ss a isitura da minute da reuniao do Exscutivo, a qual foi aprovada por
todos os elsmentos presentss na reuniao. ----------------------------------------------------------------~~~~~~~~--E nada mais havendo a tratar, pelo Senhor Presidents foi declarada encsrracla a
reuniao eram onze horas e trinta minutes, da quai para constar e devidos efeitos foi lavrada
a presents ata que vai ser dsvidaments assinada, consignando-ss que todas as
deliberacoes dela constants foram aprovadas em minuta no final da rsuniao, nos termos do
numero trés do artigo cinquenta s sets da Lei numsro setenta e cinco barra dois mil e treze,
de doze de setsmbro, para surtir efeitos imediatos. ----------------------------------------------------------------E eu, Nuno Miguel Lomba da Mota, Coordenador da Unidade de Contratacao
Pdblica, a redigi, sobscrevi s assino. ------------------------------------------------------------------------~~
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