‘

.-

1

Fls

ATA DA REUNIAO ORDINARIA DE 20/12/2021

----------Aos vinte dias do mes de dezembro do ano de dois mil e vinte e um,
realizou~se uma reuniao ordinaria da Camara Municipal de Vila Verde, no edificio
dos Pagos do Concelho, sob a Presidéncia da Senhora Presldente da Camara, Julia
Maria Caridade Rodrigues Fernandes, e com a presenoa dos Senhores Vereadores,
Manuel de Oliveira Lopes, Michele Aives, Patricio Jose Correia Pinto Araujo, Adriano
Almeida Ramos, Antonio Esqulvel Gongalves Gomes e Fernando Jose Dantas da
Silva. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Secretariou a Técnica Superior, em regime de substituigao, Filipa Dantas

Viiela. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------~~Verificada a presenoa do nllimero legal de Vereadores, pela Senhora
Presidente da Camera, foi declarada aberta a reuniao eram nove horas e trinta e
cinco minutes. -------------------------------------------------------------------------------------------------------BALANCETE: Presente, para conhecimento da Exoelentissima Camara, 0
resumo diario da Tesouraria relativo ao dia dezassete do més de dezembro do ano
dois mil e viote e um, que acusava um saldo peouniario de nove milhoes seiscentos
e setenta e nove mil duzentos e trinta euros e trlnta e nove céntimos, cuja fotocopia
se encontra inserta a folhas doze e treze cia minuta da presente ata. -------------------------------EXPEDIENTE: O que segue, acompanhado de todos os processos para
verificaoao da Excelentissima Edilidade. --------------------------------------------------------------------Presente, para aprovagao da Excelentissima Camara Municipal, a ata da
reuniao ordinaria de seis do de dezembro de dois mil e vinte e um, ouja fotocopia se
encontra inseﬁa de folhas catorze a dezassete da minuta da presente ata.
DEUBERAQAO: A Céimara cieiibera, por unanimidade, aprovar a referida ata.----

----------PERIODO ANTES DA ORDEM DO
--------“Para deliberaoao da Excelentissima Camara Municipal, presente um Voto de
Pesar pelo faleoimento de Joao Manuel Lobo de Araujo, cuja fotocopia se encontra
insenta a folhas dezoito e dezanove da minute da presente ata. DELIBERAQAO: A
Camara, sob proposta da Senhora Presidente Julia Fernandes, delibera, por
unanimidade, aprovar o Voto de Pesar apresentado, que devera ser remetido a
sua familia com as mais sentidas condoléncias, bem como todos os que
sentem profundamente a sua auséncia, e, ainda, decretar trés dias de luto
municipal (dezassete, dezoito e dezanove de dezembro).-----------------------------------------A Senhora Presidente comunicou ao Orgao Executivo que se encontrara de

férias na semana de Vinte e sete a trinta e um de dezembro. -----------------------------------------A Senhora Presidente propos ao Orgao Executivo que as proximas reunioes
de oamara se realizassem nos dias dez e vinte e quatro de janeiro do dois mil e vinte
e dois, as nove horas e trinta minutos. -----------------------------------------------------------------------Para deliberagao da Excelentissima Camara Municipal, presente um pedido
ole libertaoao da verba atribulda a tltulo de comparticipagao financeira a Freguesia
de Coucieiro, para aquisioao de parcelas de terreno para criaoao da Zona de Lazer
do Garrafas, de acordo com 0 Protocolo de Colaboraoao celebrado entre o Municipio
de Vila Verde e a referida autarquia e, simultaneamente, pedldo de aditamento ao
referenoiado Protoooio de Colaboragao, tendo em vista a atribuioao de
comparticipagao financeira para aquisigao de mais area de terreno por forma a
permitir aumentar a “Zona de Lazer do Garrafas", cuja fotocopia se encontra i_nse:“ra
de folhas vinte a vinte e cinco da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A
Camara delibera, por unanimidade, libertar a verba atribuida no éimbito do
Protocolo de Colaboragao, no valor de €10.496,25 (dez mil quatrocentos e
noventa e seis euros e Vinte e cinco céntimos). Mais delibera atribuir, para
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aquisicao de terreno para efeitos de alargamento da “Zona do Lazer do
Garrafas”, o valor do 21.150,00€ (vinte e um mil cento e cinquenta euros), a
pagar em dois mil e vinte e dois. A atribuigao desta comparticipagao
pressupoe uma alteragéo ao Protocolo celebrado entre as partes, devendo os
services elaborar a respetiva minuta do aditamento.--------------------------------------~

ii:

----------ZERO UM.» CONHECIMENTOS BARRA RATIFICACOES:-»-----------~----~---------------Zero um zero um.- Para ratificacao da Excelentissima Camara Municipal,
presente o Protocolo do Colaboracao celebrado entre a Casa do Conhecimento de
Vila Verde e 0 Agrupamento do Escolas de Prado, que tem como objetivo 0
desenvolvimonto e agao do Ciube Ciéncia Viva, locaiizado na Escola Basica de
Prado, ouja fotocopia se encontra insorta do folhas vinte e seis a trinta e um da
minuta da presente ata. DELIBERACAO: A Céimara delibera, por unanimidade,
ratificar o referido protocoio.---------------------------------------------------------------------------------Zero um zero dois.- Para ratificacao da Excolentissirna Camara Municipal,
presente o Protocolo de Colaboracao celebrado entre a Carnara Municipal Vila Verde
e a Escola Secundaria de Vila Verde, que tom como objetivo a promocao ole projetos
do natureza cientifica, experimental, tecnoiogica e ambiental, em concreio 0 Clube
Ciéncia Viva, cuja fotocopia so encontra inserta de folhas trinta e dois a trinta e sete
da minuta da presente ata, DELIBERACAO: A Camara delibera, por unanimidade,
ratificar 0 referido protocolo.-------------------------------------------------------------------------------~-Zero um zero trés.- Para ratificacao da Excelentissima Camara Municipal,
presente uma informacao subscrita pelo Chofe da Divisao de Ordenamento e
Territorio, Engenhoiro Jose Bezerra, reiacionada com o procedimonto de revisao do
Piano Diretor Municipal, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas trinta e oiio a
quarenta e um da minuta da presente ata. DELIBERACAO: A Camara delibera, por
unanimidade, nao declarar a caducidade do procedimento de revisao do Plano
Diretor Municipal, fixando-so um novo prazo de doze meses para a respetiva
conciusao, contado a partir de treze de dezembro de dois mil e vinte e um, com
os fundamentos expostos na referida informagao técnica, de dez de dezembro
do dois mi! e vinte e um. Publicite-se.------------------------------------------------------------

---------—ZERO D0lS.- DIVERSOS:--------~-----------------------------------~-------------------------------Zero dois zero um.- Para aprovacao da Excelentissima Camera Municipal,
presente uma informacao subscrita pelo Técnico Fernando Teles, afeto ao Servico
de Mobilidado e Transito, da Divisao do Ambiento e Obras, relaclonada com a
colocacao e rogulameniacao de sinais de transito nas Ruas Monsenhor Manuel
Goncalves Siogo e Antonio Augusto Costa, da Freguesia de Vila Verde e Barbudo,
cuja fotocopia se encontra inseria a foihas quarenta e dois e quarenta e trés da
minute da presente ata. DEUBERACAO: A Camara delibera, por unanimidade,
aprovar a reguiamentacao de transito e e respetiva sinaiizacﬁo das Ruas
Monsenhor Manuel Gongalves Diogo e Antonio Augusto Costa, da Freguesia
do Vila Verde e Barbudo conforme informacao técnica. Publicite-so.--------------------------Zero dois zero dois.- Para deliberacao da Excelentissima Camara
l\/iunicipai, presente uma informacao subscrita pela Técnica Superior de Sen/ico
Social, Dra. lsabel Lopes, rolacionada com um pedido do apoio a frequencia gratuita
do Jardim de lnfancia, no arnbito do processo numero conto e oitenta e um barra
GAS, cuja fotocopia se encontra inseria de folhas quarenta e quatro a quarenta e
sete da rninuta da presente ata. DELIBERACAO: A Camara delibera, por
unanimidade, atribuir 0 apoio financeiro a interessada no processo acima
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roferonciado o nole rnolhor identificada, nos termos constantes da referida
informacao técnica.----------------------------------------------------------------------------------------------Zoro dois zero trés.- Para aprovacao da Excelontissima Camara Municipal,
presente a proposta do Projeto do Regulamento para os Cargos do Direcao
intermedia do Terceiro Grau do Municipio do Vila Verde, cuja fotocopia so encontra
inseria do foihas quarenta o oito a sessenta e trés da minuta da presente ata.
DELIBERACAO: A Camara deiibera, por unanimidade, aprovar e submoter a
aprovagao da Assombloia Municipal o Projeto do Regulamento para os Cargos
do Direcao lntormédia do Torceiro Grau do Municipio do Vila Verde, ao abrigo
do disposto no nﬁmero trés, do artigo quarto, da Lei numoro quarenta o nove
barra dois mil o vinte o um, do vinte o nove do agosto e da alinoa g), do niimero
um, do artigo vinte e cinco, do Anexo l, da Lei numero setenta o cinco barra
dois mil o trezo, do doze do setembro.--------------------------------------------------------------------Zoro dois zero quatro» Para deliberacao da Excelentissima Camara

Municipai, presente o processo orbanistico ndmoro zero um barra dois mil o dezoito
barra seiscentos e setenta o oito, com vista a doclaracao do caducidado da liconca
do construcao ao abrigo do disposto nos nrlzmoros dois e cinco, do artigo setenta e
um, do Regime Juridico da Urbanizacao e Edificacao (RJUE) e ultoriores alteracoes,
cuja fotocopia so encontra inserts de folnas sessenta o quatro a sessenta o seis da
minuta da presente ata. DEUBERACAO: Sem prejuizo do procedimento do
doclaragao do caducidado da liconga, a Camara delibera, por unanimidade,
concoder um prazo do trinta dias para o interossado requeror, junto desta

edilidado, o tituio urbanistico.-------------------------------------------------------------------------------Zero dois zero cinco.- Para doiiberacao da Excelentissima Camera
Municipal, presente 0 processo urbanistico ndmero zero um barra dois mil e
dezassete barra trozentos e trinta, com vista a declaracao do caducidado da licenca
de construcao ao abrigo do disposto nos mimeros dois e cinco, do artigo setenta e
um, do Regime Juridico da Urbanizacao e Edificacao (RJUE) e ultoriores alteracoes,
cuja fotocopia so encontra insorta do folhas sessenta e sete a sessenta o nove da
minuta da presente ata. DELIBERACAO: A Camara delibera, por unanimidade,
doclarar a caducidado da iicenca administrativa rolativa ao processo
reforenciado em epigrafo, ao abrigo do disposto nos mimeros dois e cinco, do
artigo setenta o um, do Regime Juridico da Urbanizagao e Edificacao (RJUE) e
ultoriores alteragoes, conforme informacao da Gostora do Procedimento,
datada do vinte e dois do novombro do dois mil e vinte e um, o do parecer do
Chofe do Diviséo de trinta do novornbro do dois mil e vinte o um, constantes do

processo.------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zero dois zero seis.- Para deliberacao da Excolentissima Camara
Municipai, presente 0 processo urbanistico numero zero um barra dois mil e vinte
barra setecentos o dez, com vista a declaracao do caducidado da comunicacao
previa o cassagao do respetivo titulo, ao abrigo da aiinoa d), do numoro trés e

niimero cinco, do artigo setenta e um e da alinoa b), do numero um, do artigo
setenta e novo, arnbos do Regime Juridico da Urbanizacao e Edificacao (RJUE) o
ultoriores alteracoos, cuja fotocopia so encontra inserta a folhas setenta e setenta e
um da minuta da presente ata. DEUBERACAO: A Camara delibera, por
unanimidade, declarar a caducidado da comunicagao prévia e cassagao do
respotivo tituio, ao abrigo da aiinoa d), do numoro trés o nﬁmoro cinco, do
artigo setenta o um o da alinea b), do mimoro um, do artigo setenta e nove,
ambos do Regime Juridico da Urbanizacéo e Edificagao (RJUE) e ultoriores
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altoragﬁes, conforme informacao da Chofo do Divisao da Qualidado,
Atondimonto e Fiscalizacao, datada om oito do novembro do dois mil o vinte o
um, constanto do processo.----------------------------------------------------------------------------------Zero dois zoro seto.- Para doliberacao da Excolontissima Camara
Municipal, presente 0 processo ﬂt]iTi6i’O zoro dois barra dois mil e dezasseis barra
seiscentos o um, para efoitos do rocogao provisoria das obras do urbanlzagao
rolativas ao lotoamento com o alvara ndmoro zero um barra dois mil o dezassete,
sito no iugar de Monte do Baixo, Freguesia do Vila Verde o Barbudo, ao abrigo da
norma do niiimero um, do artigo oitenta e sete, do Docreto-Lei ntimoro quinhentos o
cinquenta o cinco barra novonta o nove, do dezasseis do dezembro, na sua redacao
atual, cuja fotocopia so encontra insorta do folhas setenta o dois a soionta e quatro
da minuta da presente ata. DEUBERACAO: A Camara delibera, por unanimidade,
rococionar provisoriamonte as obras do urbanizagao do lotoamonto com o
alvara nfrmoro zero um barra dois mil o dezassete, conforme auto do vistoria
do cinco do novembro do dois mil e vinte o um o parocer da Chofo da Divisao
da Qualidade, Atondimento e Fiscaiizacao do onzo do novembro do dois mi! e
vinte o um.-----------------------------------------------------------------------------------------------~-

----------Zoro dois zero oito.- Para aprovacao da Excolontissima Camara Municipal,
presente uma informagao subscrita polo Chofo da Divisao do Educacao e Promocao
Social, rolativa a atribuicao do um apoio financeiro, no valor do € 5.269,99 (cinco mil
duzentos o sessenta e nove euros e noventa o nove céntimos), ao Grupo Desportlvo
de Prado, para fazor face aos oncargos com o pagamonto do lmposto Municipal
Sobro lmoveis (livli) referonto aos anos do dois mil e dozoito, dois mil e dozanovo e
dois mil o vinte, cuja fotocopia so encontra insorta do jolhas setenta e cinco a oitenta
o cinco da minuta da presente ata. DELIBERACAO: A Camera delibera, por
unanimidade, atribuir 0 apoio financeiro, no valor do € 5.269,99 (cinco mil
duzontos o sessenta o nove euros o novonta o nove céntimos), ao Grupo
Desportlvo do Prado para os fins protondidos.-------------------------------------------------------~Zoro dois zero novo.- Para aprovacao da Excoientissima Camara Municipal,
presente uma proposta subscrita polo Sonhor Voroador do Polouro do Ambiente,
Dosporto o Protocao Civii, rolativa a atribuicao do subsidlos aos Clubes Fedorados
do Concelho, que militam em dlvorsas divisoes e oscaloos, nas modalidados
coietivas indicadas na prosonto proposta, cuja fotocopia so encontra insorja do
folhas oitenta o seis a oitenta e nove da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A
Camara deiibora, por unanimidade, atribuir 0 subsidio aos Clubes Fedorados
do Concolho nos termos constantes da proposta.---------------------------------------------------Zoro dois doz.- Para aprovacao da Excelontissima Camara Municipal,
presente uma proposta sobscrita pola Sonhora Prosidonto do Camara, rolativa a
dosignacao do represontante do Municipio no ambito da Prosidéncia da Dirocao da
Aiianca Artosanal, Cooperativa do intoresso piliblico o rosponsabilidado iimitada, cuja
fotocopia so encontra insorta a folhas novonta da minuta da presente ata.
DELIBERAQAO: A Camara delibera, por maioria, designar o Sonhor Dr. Manuel
do Olivoira Lopes, Voroador do Polouro da Educagao, Acao Social e
Dosonvoivimonto Economico, para o oxorcicio da Prosidancia da Direcao da
Alianca Artosanal, Cooporativa do lnterosso Pfiblico o Rosponsabilidade
Limitada. O Sonhor Voroador Polouro da Educacao, Acao Social o
Desonvoivimonto Economico nao participou na votacao.-----------------------------------------Zoro dois onzo.- Para aprovacao da Excelontissima Camera Municipal,
presente o Dospacho nomoro trinta e seis mil conto e cinquonta o cinco barra dois
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mil o vinte e um, exarado pola Sonhora Presidonte da Camara Municipal,
relacionada com a iolorancia do ponto nos dias vinte o quatro e trinta o um do
dezembro do dois mil e vinte e um, cuja fotocopia so encontra insorta a folhas
novonta o um o novonta o dois da minuta da presente ata. DELIBERACAO: A
Camara delibera, por unanimidade, concoder a tolorancia do ponto nos dias
vinte o quatro o trinta o um do dezembro do dois mil o vinte o um, do acordo
com o Dospacho oxarado pola Sonhora Presidonte da Camara Municipal.------------------Zoro dois dozo.- Para aprovagao da Excelontlssima Camara Municipal,
presente uma proposia subscrita pola Sonhora Voroadora do Polouro do
Ordonamento do Torritorio, Urbanismo o Modornizacao Administrative, rospeitante
ao Procodimonto Concursal para 0 Cargo do Dirocao lntormédia do Torcoiro Grau,
Coordenador da Unidado do Contratacao Plliblica o Expodionto Goral, cuja fotocopia
so encontra insorta do tolhas novonta e trés a novonta e nove da minuta da presente
ata. DELIBERACAO: A Camara delibera, por unanimidade, aprovar a abertura
do Procedimonto Concursal para 0 Cargo do Dirogao lntormédia do Torcoiro
Grau, Coordonador da Unidado do Contratagao Piiblica o Expodionto Goral.
llliais delibera, ac abrigo do artigo décimo torceiro, da Loi mimoro quarenta o
nove barra dois mil e doze, do vinte o nove do agosto, ox vi do Regulamento
para os Cargos do Dirocao lntormédia do Torcoiro Grau, aprovar o jdri do
concurso e romotor a Assornbloia Municipal.-----------------------------------------------------------Zero dois trozo.- Para aprovacao da Excelontissima Camara Municipal,
presente uma informacao subscrita polo Técnico Fernando Teles, afoto ao Senrico
do Molailldado o Transito, da Divisao do Ambionto o Obras, relacionada com a
colocacao e rogulamentacao do sinais do indicacao do dlrocao om varios locals da
Freguesia do Vila Verde o Barbudo, por solicitacao da APPACDM (Associacao
Portuguosa do Pals o Amigos do Cidadao Doficionte Mental), cuja fotocopia so
encontra inserta a folhas com e conto e um da minuta da presente ata.
DELIBERACAO: A Camara delibera, por unanimidade, aprovar a
rogulamontacao o a colocagao do sinais do indicacao do direcao om varios
locals da froguosia do Vila Vordo e Barbudo, conforme informagao técnica.
Publicito-so.--------------------------------------------------------------------------------------------------------Zoro dois catorzo.- Para doilboracao da Excolontissima Camera Municipal,
presente o processo nillmoro zero tras barra dois mil o vinte e um barra mil conto o
sete, referonto a um pedido do omissao do coitidao do compropriodade em prodios

rtistlcos, ao abrigo do artigo cinquonta e quatro, nlirmoro um, da Lei ntimoro novonta
e um barra novonta e cinco, do dois do sotombro, na redacao quo lho fol conforida
pola Lei nilmero setenta barra dois mil e quinze, do dezasseis do julho, cuja
fotocopia so encontra inserta do folhas conto e dois a conto e seis da minuta da
presente ata. DELIBERACAO: A Camara delibera, por unanimidade, omitir
parocor favoravol a omissao do cortidao do compropriedado, ao abrigo do
artigo cinquonta e quatro, néimoro um, da Loi mimoro novonta o um barra
novonta o cinco, do dois do sotombro, na redagao que lho foi conferlda pola Lei
mimoro setenta barra dois mil e quinzo, do dezasseis do iulho, nos termos das
informacoos técnicas constantos do idontificado processo.--------------------------~----------Zoro dois quinzo.- Para deliboracao da Excolontissima Camara Municipal,
presente a proposta do Regulamento do Apoio a Natalidado, subscrlta polo Senhor
Voroador da Educacao, Acao Social o Dosonvolvimento Economico, cuja fotocopia
so encontra insorta do folhas conto o sete a conto o trezo da minuta da presente ata.
DELIBERACAO: A Camera delibera, por unanimidade, aprovar a proposta
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apresentada pelo Sonhor Voroador do Polouro da Educacao, Agao Social e
Dosonvolvimento Econémico. Doiibora, einda, submeter 0 assunto a discussao
piiblica, a decorrer pelo poriodo do trinta dias, a contar de data da publicagao
da rospotiva deiiberacao, para cumprimento dos artigos com o conto e um, do
Codigo do Procodimento Administrative, o ulterior aprovagao da Assembloia
Municipal, em obediéncia ao que determine 0 procoituado na alinea g), do
néimero um, do artigo vinte o cinco, da Lei ndmero setenta o cinco barra dois
mil o treze, do doze do sotembro, na sua rodagao atual.--------------------------------------------Zoro dois dozasseis.- Para aprovacao da Excolontissima Camara
Municipal, presente a proposta do Regulamento do Soguranca do Sistema do
lnformacao do Municipio do Vila Verde, apresentada pola Sonhora Voroadora do
Polouro do Ordenamento do Territorio, Urbanismo e Modernizacao Administrative.
Cuje fotocopia so encontra insorta do_ folhas conto o cetorzo a conto o trinta de
minuta da presente ata. DELIBERACAO: A Camera delibera, por unanimidade,
aprovar e proposte do Regulamento do Seguranca do Sistema do lnformagao
do Municipio do Vila Verde, apresentada pola Sonhora Voroadora do Polouro do
Ordenemonto do Torritorio, Urbanismo e Modornizacao Administrative.------------

--------~-Zero dois dezasseto.- Para aprovacao da Excolontissima Camera
Municipal, presente uma proposta subscrita pole Sonhora Presidonte do Camera,
para dosignacao do reprosontento da Camara Municipal nos Orgaos Socials de
ATAl—iCA.(Associecao do Dosonvolvimento das Torres Altas do Homom o Cavado),
cuja fotocopie so encontra insorta a folhas conto o trinta o um da minuta da presente
ate. DELIBERACAO: A Camara delibera, por maioria, designer o Sonhor Dr.
Manuel do Olivoira Lopes, Voroador do Polouro de Educagao, Acao Social o
Dosonvolvimento Econémico, como sou reprosentante na Assombleia Geral da
ATAHCA (Associacao do Dosonvolvimento das Torres Altas do Homom e
Cavado) o como reprosentento suplente 0 Sonhor Voroador do Ambionto,
Desporto e Protogao Civil, Dr. Patricio Araﬁjo. O Sonhor Voroador do Polouro
da Educacao, Acao Social e Dosonvolvimento Economico nao participou na
votegao.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zero dois dezoito.- Para doliberacao da Excolontissima Camara Municipal,
presente uma inforrnacao subscrita polo Chofo da Divisao do Educacao o Promocao
Social, para e atribuicao do um um apoio financoiro a Associacao Cultural,
Recreativa o Musical do Aboim da Nobrega, para a aquisicao do uma viatura, cuja
fotocopie so encontra insorta do folhas conto o trinta e dois a conto e trinta e cinco
da minuta de presente ata. DELIBERACAO: A Camara delibera, por unanimidade,
atribuir um apoio financoiro, no montante do € 2.500,00 (dois mil o quinhontos
euros), a Associacao Cultural, Recreativa e Musical do Aboim da Nébrega, para
a equisigao do uma viatura.-----------------------------------------------------------------------------------Zoro dois dozanovo.- Para deliboracao de Excolontissima Camara
Municipal, uma informacao/proposta do decisao final, subscrite pole Tocnioa
Superior Dra. lsabel Olivoira, relative a candidature a benoficios fisceis (processo
niimoro dois mil e vinte e um barra Pl barre dezasseis), na modelidade do
isoncao/redocao do lMi (lmposto Municipal sobre lmovois) o iMT (lnstituto de
Mobilidedo o Trensporios), apresentada ao abrigo do Regulamento do Concossao
do Bonoficios Fiscais pare lncentivo ao lnvostimento, cuja fotocopia so encontra
insorta do folhas conto o trinta o seis e conto o quarenta da minuta da presente ate.
DELIBERACAO: A Camara delibera, por unanimidade, reconhecer a ompresa
roquoronte 0 direito a uma rodugao do cinquonte por conto do IMT (lnstituto da
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Nlobilidade e Transportes) e de Wll (lmposto Municipal sobre lmoveis), durante
trés anos, ao abrigo das normas do nﬁmero cinco, do artigo nono, da alinea c),
do nﬁzmero um, do artigo décimo e da alinea c), do mimero trés, do artigo
décimo primeiro, todas do Regulamento de Concesséo de Beneficios Fiscais
para lncentivo ao investimento no Concelho de Vila Verde, nos termos
constantes da informagéolproposta de deciséio final subscrita pela identificada
Técnica e parecer da Chefe de Diviséo de dezassete de dezembro de dois mil e
vinte e um. ------------------------------------------------------------------------------------------------~
----------Procedeu-se éi Ieitura da minuta da reuniéo do Executive, a qual fol aprovada
por todos os elementos presentes na reuniéio. ----------------------------------------------------------~—E nada mais havendo a tratar, pela Sonhora Presidente foi declarada
encerrada a reuniri-'10 eram onze horas, 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 reuniéo, nos

termos do nﬁmero trés do artigo cinquenta e sete cla Lei ntimero setenta e cinco
barra dois mil e treze, de doze cle setembro, para surtir efeitos imediatos.-------------------------E eu, Filipa Dantas Vileia, Chefe de Diviséo da Qualidade, Atendimento e
Fiscalizagéo em regime de substituioéo, a redigi, subscrevi e assino. --------------------A Presidenie da Cérnara,

A Secretéria
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