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-----—----Aos seis dias do mes de marge, do ano de dois mil e dezassete, realizou~se
uma ' rreuniaoordinaria "da Camarar “Municipal "de"Vila ""Verde,""" no "eclificio or"dosr"r""Pagos"""*d0"r
Concelho, sob a Presidéncia do Senhor Antonio Fernando Nogueira Cerqueira Vilela, na
qualidade de Presidente deste Orgao Autarquico, com a presenca dos Senhores
Vereadores, Manuel de Oliveira Lopes, Julia Maria Caridade Rodrigues Fernandes,
Patricio Jose Correia Pinto Araujo, Jose Augusto Margal Morais, e Manuela Alexandra
Mota Machado Ferreira Nunes.-------------------------------------------------------------------------
----------Secretariou 0 Técnico Superior Nuno Miguel Lomba Mota.------~-~-~»»~~--------------------
~~~~~~~~-~Verificada a presenca do l1l]|T|8l'O legal de Vereadores foi pelo Senhor Presidente,
declarada aberta a reuniao eram nove horas e trinta minutos.-----------------------------------
---------Faltou por motivos profissionais 0 Senhor Vereador Luis Filipe Oliveira Silva. A
falta foi justificada.-—---------------------------~-------~~~-~~~~~---~---------------------~-~-~----——-
--------BALANCETE: Presente 0 resumo diario da Tesouraria relativo ao dia trés do més
de maroo do ano dois mil e dezassete que acusava um saldo pecuniario de um milhao
quinhentos e sete mil quatrocentos e oitenta euros e sessenta e nove centimos, cuja
fotooopia se encontra inserta a folhas treze e catolze da minuta da presente ata.---~--~--~---
-------EXPEDIENTE: O que segue, aoompanhado de todos os processos para
verificaoao da Excelentissima Edilidade.---------------------------------------------------—
~~~~~~~~~-Presente, para aprovacao da Exceientissima Cémara, a ata da reuniao de vinte
de fevereiro de dois mil _e dezassete, cuja fotocépia se encontra inserta de fol_hasv‘qu_ir_i_zWe_ a
vinte da minute da presente ata. DEUBERAQAO: A Camara aprova, por unjanipmyidade,
3 referida ata--------------------+--------------------------------------------------—Al—i¢-ii-'+,-i-.A-j..~A:-§—f»-2+-l
5-l----Presente, para aprovagao da Excelentissima Camara, a ata ada [Ieuniao
extraordinaria de vinte e um de fevereiro de dois mil e dezassete, cuja fotooopia se
encontra inserta a folhas vinte e um e vinte e dois. DELIBERAQAO: A Cémara aprova,
por unanimidade, a referida ata.--~-~----------------------II:--111:1:I---I:I------1::-----~~-~
--------ANTES DA ORDEM D0 DIA:--------~----~~-~-~--------------------------------------~----
-------0 Senhor Presidente da Cémara entregou um conjunto de esclarecimentos
que haviam sido requeridos pelos Senhores Vereadores do Partido Socialista, cujas
fotooopias se encontram insertas de folhas vinte e trés a cinquenta da minuta da presente
ata:______________________________________V_ H _ _______v v___ V , ., , ______________________________________

~-~~-~~~~~A - Questoes inerentes a Escola Profissional Amar Terra Verde e ao processo
que decorre no TAF-Tribunal Administrative e Fiscal de Braga (processo mimero mil
trezentos e sessenta e sete barra catorze pontow nove BEBRG), solicitadas pelo
‘senhor Vereador “Jose ‘Morais'“(informa§:é‘1o ipireislavdafpvela_1Chefe xda ‘_ ‘_DiVisao¥“ _"de
Administracéo e Finan9as)-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--.--------------'—-------4-—.¥—,~'—§—-1--+--»
%~~~~~~~r+~l0l$,ernhor.PrB$idefl1e.d= Cirnara infvrma q!4e,re1ativam¢'?Ye 8 este Pr0,c;es_so.,ié
fol exaradaI‘decisao' pelo TribunalrAdministrativo e Fiscal.de1Braga.-~4is;’¢-;--¥+a4+§;;;;éé¥+;¥¥é¥4+
+.-é+A Senhora »V9f9ad.°F8, l\lla1wela»Ma<,=had@ soli9it.Q_" H PF8$eT19a._da,|_3f-a Sofia
Sampaio para saber o motivo pelo qual 0 ultimo pagamento seria realizado em cheque, tal
oomo o ponto nove do esclarecimento fornecido, em lugar de ser realizado por
transferéncia banoaria, oomo previamente acordado entre ambas as partes. Solicitou,
ainda, informagé-'10 sobre quem deu a ordem a Dr? Sofia para que 0 pagamento fosse feito
por cheque e quem assinou o cheque.----------------------------------------------
------O Senhor Presidente esclarece que toda a informagao solicitada pela Senhora
Vereadora so encontra esclarecida na informacaoda Chefe da Divisao de Administracao e
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Finanoas e que todos os pagamentos foram efetuados por cheque conforme consta da
mesmaynao~havendoqualquerrazao para asua ~presenoa~naAreuniao;----------------~---~---~ ~
----------A Senhora Vereadora informa que na copia do cheque apresentado nae é
possivei verificar~se quem 0 assinou.-»~~~~--»--------------------------------------~—-~-----~--------------
----~~-~--0 Senhor Vereador José Morais informa que a informagao referente—a~Escola
Profissional Amar Terra Verde sera analisada.--------------------------------------------------------
----------B - Esclarecimentos referentes a PRO VILAVERDE SA, solicitados pelo
Senhor Vereador José Morals na reuniao do executive de seis cie fevereiro de dois
mil e dezassete.------------------------------------------------------------------------------'-i-4’-'------
-----—----0 Senhor Vereador José Morais informou que ira analisar a dooumentagao. No
entanto, em funcao da resposta dada pelo Senhor Presidente da Camara em oomo a
empresa PROVILAVERDE SA nunca construiu qualquer equipamento, solioita-se copia
dos pedidos do licenciamento que deram entrada no Municipio relalivamente a esta
parceria e as obras previstas.--------——----—-—---—--~-—~—--—~-~~-~--—~--—--—-—----~---------
-—-—-—-C - Esclarecimentos referentes as obras realizadas no Complexo de Lazer,
assinadas pelo Chefe da Divisao de Projetos e Obras, Arquiteto Antonio Nogueira.--—
-------A Senhora Vereadora Manuela Machado informa que ira analisar a informacao
fornecida mas, oomo nao tem a certeza que tudo esteja respondido, mantém as mesmas
perguntas em ata, ou seja:-------------------------------------------------------------------------

_-------“Excelentissimo Senhor Presidente: O ll/lunicipio de Vila Verde celebrou em quinze
de abril do dois mil e dezasseis 0 contrato de ajuste direto do empreitada desigriaola_‘por
f*Envolvente Exterior do Complexo de Lazer de Vila Verde" com a empre_sa‘.’;’1$_oa‘res &
Ferraz, Limitada (NIF 503255548). Este contrato com o valor de 'l41.D40,42:€;‘(oe’nto e
quarenta e um mil e quarenta euros e quarenta e dois céntimos) teve a ,duragao de
sessenta dias e consistiu na execugao de arranjos exteriores na envolvente do Complexo
de Lazer de Vila Verde — Publicagao no Basegov.pt em dezoito de abril de dois mil e
dezasseis.-—-—————-——-———----—---——-———-———-—-—----------——-—-----------
———Com a empresa Palhégua Ii Limitada (NIF 508227232) o Municipio de Vila Verde
celebrou em treze de maio de dois mil e dezasseis um contrato de ajuste direto que
importou em 37.113,18 € (trinta e sete mil cento e treze euros e dezoito céntimos) e
destinou-se a execugao de infraestruturas de rega e ornamentos aquatioos na Piscina de
Base Recreativa de Vila Verde — Publicagfio no Basegov.pt em dezasseis de maio de
dois 9 dezasseis_.................-..........................................................................i..iV.........V . UV . Y Y . ._ . i..H.i.i................

------Em vinte e trés de maio de dois mil e dezasseis, o Municipio de Vila Verde
celebrou com a empresa Fersor Unipessoal Limitada_l(l_\llF5508872260) _o contrato cle
‘ajuste direto designado por execugao de espagos Verdes naPiscina de Basve“Recreativa
de Vila Verde. Este contrato que consistiu na _execugao _d_eespaoo_s verdes jna P_iso_ina de
B858 _Reor.ef3i_ivia _de.Vila Verdeteve’ Q prazo de trinta fl‘ia$v;B lo lvalor_ de 35,7_q6A3,1B €,(trinta e
cinco mil e setecentos e sessentae trés eluwse rrdezvito céntirnosl + Pfllbli<=fl§5o no
BasegoV.pt em Vinte e cincode maio de dois mil e dezasseis.-------------A------—-——i--—--~
——-——Anles destas empreitadas, em dois mil e catoize, o Municipio de Vila Verde
entregou por ajuste direto a empresa Soares & Ferraz Limitada (503255548) a obra de
construgao da Piscina de Base Recreativa - Complexo de Lazer de Vila Verde. Este
contrato com a duragao de cento e cinquenta dias e montante de 149.331,10 € (cento e
quarenta e nove mil e trezentos e trinta e um euros e dez céntimos) foi oelebrado em vinte
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e oito de outubro de dois mil e catorze — Publicagao no Basegov.pt em trinta de

--»---~~~~O total destas quatro empreitadas por ajuste direto ascendeu a 363.247,88 €
(trezentos e sessenta e trés mil e duzentos e quarenta e sete euros e oitenta e oito
oéntimos). Com 0 fracionamento de um concurso que deveria ter sido publico, em quatro
ajustes diretos, o Senhor Presidente de Cémara (que outorgou os quatros oontratos), na
minha opiniao podera ter falseado as regras de concorréncia e as regras de contratagao
pubiica e também nao tera permitido que esta despesa fosse sujeita a visto do tribunal de
contas. Também, na minha opiniéio, nem sen/e ao Senhor Presidente argumentar com 0
faseamento do projeto, uma vez que entre o segundo ajuste direto e 0 quarto passaram
menos de dois meses e 0 montante global destes trés ajustes diretos foi de 2‘l3.9‘l6.78 €
(duzentos e treze mil e novecentos e dezasseis euros e setenta e oito oéntimos), valor
que impoe o recurso ao concurso publico. No meu entender, para agravar ainda mais a
situagao verifica-se que trés ajustes diretos foram feitos as empresas Soares e Ferraz,
Limitada e Fersor Unipessoal Limitada, ambas pertencentes aos Senhores José Machado
Scares e Carlos Cerqueira Ferraz, este ultimo, Presidente de Junta de uma Uniao de
Freguesias do Concelho e membro da comissao politica do Partido Social Democrata. O
quarto ajuste direto foi feito a firma Palhagua ll Limitada, que tem oomo sécios o Senhor
Joao da Silva Palha e o Senhor Manuel Luis da Mota Cerqueira, este ultimo ao que se
consta, primo do Senhor Presidente de Camera.-------------------------------~--+-é{-1-f€--¢--+--
----—-Perante a matéria factual pergunto ao Senhor Presidente:----~-~~--~-¢~§é}§+¢§é§+¢-¢--
-'---------a) Como considera possivel o fracionamento do projeto em varies aju_ste_s diretos
quando deveria ter adotado o concurso publico?----------------------------§¢¥é¥—f¥§f—+?é-~---
i-------b) Porque razao convidou e celebrou contratos com duas empresas que tinham os
mesmos socios?-------------------------------------------------------------------------------------
----------c) O Senhor Manuel Luis da Mota Cerqueira é seu primo? Em caso afirmativo,
justifique oomo considera possivel outorgar na qualidade de Presidente de Camara um
contrato que tem como segundo outorgante um familiar?-------------------------------------
-------d) Como considera possivel a celebraoao de um contrato de empreitada que tem
oomo outorgante e socio da empresa um Presidente de Junta que é autarca na area
administrative do concelho a que preside?"-------—-mi----------------------------
-------0 Senhor Presidente informa que todos os esclarecimentos requeridos pela
Senhora Vereadora Manuela Machado se encontram respondidos na informagao do
Chefe da Divisao de Projetos e Obras. Mais informa, ainda, relativamente a relagao de
_paren_tesco oomo Senhor Manuel Luis da Mota Cerqueira, ‘que go pai deste Senhor Ve seu
1P|'i,mQ diFem-"sf"'*"""""'"""""""'?'"'f'"*""""'"""'"""""'"""'**???%"¥"¥"or9********4?‘???§f*?'f77+*f*?"f-'
-------2--D —oE$¢lare=imten1v relative =0 soliciwdo pela SenhoraVer@==1dvr*1llllarwe|a
{Machado em .1§reuniao ‘do meutivo, ride seis jde 1.fevereiro .1de dois fmil ie ‘..‘de2assete,
.referente é AFAERMENTLJNI -+ rEn9e.n,haria Vedas Fermentaoéés I-im:itadla_+~~+++-e-¢+¢§+¢¢-¢-
~~---~~~~~A Senhora Vereadora Manuela Machado informa que ira analisar a informagao
que lhe foi fornecida mas, desde ja, deixo em ata que esta lhe foi fornecida fora de
prazo.-------------------—--———-——-------------------------------------—-—-
-———--E — Esclarecimento referente a questoes levantadas em reuniao ordinaria de
seis de fevereiro de dois mil e dezassete sobre a colocagéo dos contentores
enterrados para Residues Solidos Urbanos (informagao do Chefe de Divisao,
En'gen|1'ei|-Q ‘palm; pare“-a)___‘_;_'________‘_______;.._;;;;;..................-..'_-_';'.___'__.;-
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----------O Senhor Vereador José Morais pronunciou-se nos seguintes termes:
~*‘Relativamente~a0~ped ido~de~ esclarecimento sobre ~50 Centrate--dot Sen/ice A de~~Recelha-~de
Residues Solidos Urbanos registado em ata da reuniao de vinte e trés de janeiro de dois
mil e dezassete, em especial sobre a data de instalacae dos contentores subterranees e
copia do plane de distribuicao e implementacae dos mesmos, selicita-se respostas
concretas. Apesar da insisténeia na ebtengae destes esclarecimentes, nae foi até hoje
possivel obte-las. Alias, a informagae que o Presidente da Camara anexa nae responde a
nenhuma das questoes que celequei. Assim, selicita-se, uma vez mais, tal come se fez na
reuniao de vinte e trés de janeiro de dois mil e dezassete, e em reunioes subsequentes,
que e Municipio de Vila Verde:--------------------------------------------------------------------------
---------lndique a data em que cada um dos contentores subterranees foram instalados
(aspeto de relevancia oontratual);---------------------------------------------------------------------~-
------—---Fornega copia do plane de distribuigae e implementagae desses mesmos
contentores (previste centratualmente)".----------—-——----—--~--—---—~--~~------——-—-——-——-~--~
----~~»~--0 Senhor Presidente da Camara informa que: “toda a infermacae solicitada
esta contida no documento elaborado pelo Chefe da Divisae de Ambiente e Obras,
Engenheiro Paulo Pereira.---------------------------------------------------------------
----—----O Senhor Vereador José Morais acrescenta a seguinte declaragae: "é
absolutamente false que na informagao do Engenheiro Paulo Pereira conste a data da
colocagae dos contentores subterraneos assim come é false que me tenha _s_ide__ entregue
copia do plane de distribuicao e implementacae dos contentores subterraneos,“farnb,es
assuntos previstos e com relevancia contratual, pelo que se solicita ao P__resider1te_de
Camara que responde de ferma objetiva a estas duas questees, tal come seitern vindea
insistir ao longe dos ultimos meses. Aforma come se evade as respostas indicia que nem
tudo esta hem neste contrato, o que so aumenta a preecupaoae para com e mesme.—---
--------~-O Senhor Presidente da Camara informa que: “nunca foi entregue qualquer
documento para além da informacao do Chefe da Divisao. lnfermo, ainda, que tode este
preoesso de instalagae dos contentores decerreu com e acompanhamento dos respetivos
services e que so através deles se pode prestar as inferma<_;;6es".-------------------------—
-Z-—F —- Esclarecimentes relatives ao pedide formulade pela Senhora Vereadora
Manuela Machado, em reuniae de vinte e trés de janeiro de dois mil e dezassete,
referente a centrates com a B e F Censulteres Limitada (infermagae do Chefe de
Divisae, Engenheiro Pedro Gama).-------—-——-------------------------------------—-—~———-
--------~»A Senhora Vereadora Manuela Machado apresenta a seguinte declaragaez ira
‘analisar a informacao que lhe feifforneeida acrescentando que, mais uma vez,‘o_‘prazo
iegal para a"prestaoéo do esolarémimonto foi oXoedldo.—+‘—i--.-'~------------
.-4-;—.f—éG =E$olorooimonfos .referonteo 5 empreitada do Quartet da_Guard,a, .Na.¢iooal
.RePubIica,na,iirirestados .;iiél.o‘1*;‘iGhefe...ilda.*iDivisao..'?.do__i~iProietos.:é. ‘.Q,bi'aIs,1,"-Atqfliieto
Aotonilo Nooooira tfornooimonto oo-Po.r¢o-doo Poroodo Prooodimoflto em formoto
eletrenico (CD) e restantes em fermate papel].-----——-—’——-—-A-—----------—-A--------—-——'—-9
----------A Senhora Vereadora Manuela Machado apresenta a seguinte declaragae:
"irei analisar a infermacao e falarei dela posteriormente. Em relacae a copia em fermate
digital, opto per deixa-la na Camara ‘Municipal e vir censulta-Ia num oomputader do
Municipio e na presenca de um funoionario do mesmo, come 0 Senhor Presidente deixou
numa ata de uma reuniao prévia, dado,segunde a infermacao hoje fornecida, o CD center
documentos sensiveis' por se tratardeuma instalagae de carater militar com implicacoes
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em matéria sensivel ao nivel da seguranca interna. Acrescento que, mais uma vez, o
prazoelegal para aarespostaaaao pedido~de~esclareoimento*foi excedide"<———~-----------------A
-----~~~-~Apresentado um pedido de esclarecimento no periodo antes da ordem do dia
de seis de marge de dois mil e dezassete em neme da Vereacae do Partido
Secialista:--------------------------------------------------------------------------------—.-----
»»»»»»»»--"Ne passade dia trés de marge de dois mil e dezassete, pelas dezassete horas e
cinquenta e um minutes, 0 Jornal 0 Viiaverdense, em noticia de ultima hora publicou na
edicae online que a Sociparque processeu a Camara de Vila Verde por <<deixar de cobrar
seiscentos mil euros so em dois mii e dezasseis». A noticia adiantou ainda que a falta de
cebranca resulteu numa perda de receita de 90.000,00 € (noventa mil euros) para o
Municipio de Vila Verde. Estamos, portanto, perante mais um processo intentado pela
Sociparque contra 0 Municipio de Vila Verde e que pee em causa a atuagao da Camara
Municipal em matéria de fiscalizaoao do estacionamento concessionado. Os valores
adiantados na noticia sao reveladores do quae ruinosa foi, para 0 Municipio de Vila Verde,
a concessao do estacionamento a superficie. Efetivamente, as receitas apentadas
reverteriam integralmente a favor dos cefres do Municipio de Vila Verde (e nae a favor
dum privade de Braga) se a Camara Municipal tivesse agido responsavelmente e
implementado, com reourse a receitas proprias, um sistema de cebranga de
estacionamento a superficie explorado (mica e exclusivamente pelo Municipio de Vila
Verde. Esse seria, no nosso entender, ‘por certo o ate de gestae mais_Iadequa‘do,e
responsavel, mas o executive do Partido Social Democrata a data optou per coinicessionar
o estacionamento a superflcie a um privade que so propos a construir dois p=srrqit.=..=. e a
requalificar as Pracas do Municipio e de Santo Antonio, lecalizadas, respetivamente, {em
frente aos Pages do Municipio e ao Tribunal, no praze maximo de sete anos. Verifica-se,
porém, que o praze para exeoucao dos investimentos propostos ha muito que expirou e,
inexplicavelmente, o Municipio de Vila Verde, apesar de lhe assistir o direite e o dever de
exigir o cumprimente do contrato, continua, ao que parece, a fazer vista grossa a esta
situagao, apesar de a Sociparque nae se ceibir de avangar judicialmente contra e
Municipio sabendo que esta em incumprimento contratual.—-—--------------------——
------Perante a situaoao e tendo presente es superieres interesses do Municipio de Vila
Verde, es Vereadores do Partido Sociaiista solicitam resposta do Senhor Presidente para
as seguintes questoes:-------------------------------------------------------
----------Um.- Qual o montante de receita arreoadada pelo Municipio cie Vila Verde até a
presente data, resultante da cebranca de estacionamento a superficie e de cebranoa de
-estacionamento em parque.sL|bterraneo?-,-4---+-----5-----.~-._--2--i--‘_-—.-—+—‘—4+~~~~--_————‘_—"—;—‘_‘+—.—-+
-5%----A-E-_,D“c,>Vis,.-V Qual e montante do receita arreoadada no ano de dois mil e dezas_sei_s?---»
—-_-’——,-—,—-Irés.-, Qual e metivode, ainda nae ter sido construido 0 segundo,_'parque_de
estacionamento, jsabendo-se , que ‘gha muito que ..éXDi,reu, ,o Jprazo .contratLral,,pa,ra_f.a isua
QXQQUQQQ?f#.'¢“""fif?"f'"*"?"*"f"f"fr?'f?'*5*"f""?'??????*"*“?'T?'7*"?"""""";"".'f*“““<"»"'.,"f§f".-".i""“.".'T»'"'.»“"
——————~Quatro.- Existe alguma cauoao que garanta a execuioao do segundo parquee da
praga de Santo Antonio em case de incumprimento oontratual do cencessienario?-------—
-————Cince.- Come considera possivel que esteja o Municipio de Vila Verde a ser
privade de um segundo parque e do arranje do uma das Pracas mais importantes e
emblematicas do centre urbane de Vila Verde quando e concessionario estava obrigado a
executar as respetivas obras no praze maximo de sete anes?-----------------------
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---------~Seis.- O Municipio de Vila Verde intentou algum processo contra o ooncessionario
oreclamandoa_construcaodo_segundo~parqueoenrespetiva._Praca?__Em.case.negatlvo»aqual»~o~
motive de nae intentar tal processo?---------------------------------------------------------------------
----------Sete.- Como é do conhecimente geral a empresa cobra por falta de titule do
estacionamento um valor que ronda es 6.80 € (seis euros e oitenta céntimes). Qual o
montante arrecadado ate a presente data com este tipo de expedierite e qual o montante
que reverteu a favor do Municipio de Vila Verde?------------------------------——--------------------~
~-»-~-~~~»Sao sete perguntas concretas para as quais exigimes respostas concretas
sustentadas por documentos centabilisticos da autarquia". ----------------------------~—'-—’—-—
-—--------O Senhor Presidente da Camara informa que: "toda a informaoae sera prestada
dentro do conhecimente que a autarquia tem sobre o assunto. Descenhece, em absolute,
que exista uma agao, reiativamente a este assunto, contra o Municipio de Vila Verde, a
nae ser por noticias do jornal. lnforma—se, ainda, que e advegado do Municipio de Vila
Verde se encontra a preparar uma aoao relativa aos inoumprimentos da entidade
concessionaria, designadamente a censtruoao do segundo parque". Per fim, refere que
esta a decorrer uma agao relativa a fiscalizaoao do estaoionamento".-----------------------
~~-~~---~-0 Senhor Vereador José Morais informa: "decorridos varies anos desta
ooncessao de estacionamento, ruinosa para o Concelho de Vila Verde, porqué so agora
se esta a preparar uma acao judicial contra a SOCIPARQUE‘? O que levou a esta
decisae? Nae sera esta acao um mere “tapa-ethos" para ilibar o oomportamento d_olo_so_do
Presidente de Camara neste processo ao longo dos ultimos anos?"----------
----------ZERO UM.- D|VERSOS.- Zero u_m zero um.- Presente o processo,_,n,u,mero Ze'r_o
um barra dois mil e dezasseis barra seiscentos e vinte enove, em neme d_o.ROSé Vilela
de Azevedo, site no lugar de Vilela de Baixe, Freguesia de Prado Sao Miguel, para
deliberagao adequada ao abrigo do disposto na alinea d), do ntimero dois, doiartigo cento
e trés, do Regulamente do Plano Diretor Municipal de Vila Verde, tendo em conta as
informagoes constantes do processo, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas
cinquenta e um a cinquenta e oito da minuta da presente ata. DELIBERAQAO:
Deliberade, por unanimidade, recenhecer que o acerto nae prejudica e cerrete
ordenamento do territorio, ao abrigo do disposto na alinea d), do nomere dois, do
artigo cento e trés, do Regulamente do Plano Diretor Municipal do Vila Verde, tendo
em conta as informagoes técnicas constantes do processo zero um barra dois mil e
dezasseis barra seiscentes e vinte e nove.----------------------- ~- V-» ~---—----~l-~ ~ ~~ ~--~~~-----~
----------Zero um zero deis.- O processo zero um barra dois mil e oito barra trés mil
trezentos ie tr_int_a _e dois, ‘em neme de Armando Manu_el_Gomes de,Araojo,Wd_estinado a
,uma .-construgao ._fde habitacao, fsita no _lug‘ar;de, Area, Freguesia de Turi,z1,__‘._‘relativo fa
.oaduoidado do lioenoa do GQUSWQQO, do abrigo do disposto no ndmoro dnoo do.i1iarti9o
1dispos_to na allneaa) do nilimero trés do referide jartigo, ’ cuja‘ fotocopia, ’Sjefencontra’_fl,insge rta
de folhas crnqtenraie nove a sesserita'e doisda minute daipresente ata. DELIBERAQAO:
A Camara delibera, per unanimidade, deolarar a caducidade da licenca, de acordo
com e disposto na alinea a), do nomere trés, do artigo setenta e um, do Regime
Juridico cle Urbanizagao e Edificagao, e de acordo com as informacoes técnicas
prestadas.---------------------------------------------------------------—~-5---------
-------Zero um zero trés.- Para aprovaoae da Excelentissima Camara, presente uma
informaoao prestada pela Tecnica‘Superior de Educacao, Silvia Rodrigues, ‘relativa a
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designacao dos representantes do Municipio para integrar o Conselho Geral da Escola
Secundaria ..barra..-Irés -.de -.\/ila ...Verde.-...Sobre...esta-.informacao,-.euapos ....discussao--..na.
presente reuniao, o Senhor Presidente prepoe oomo representantes do Municipio no
Conselho Geral da Escola Secundaria barra Trés de Vila Verde, es elementos seguintes: -
Dr? Julia Maria Caridade Rodrigues Fernandes, Vereadora do Pelouro da Educacao,
Cultura e Acao Social; - Dr? Silvia Rosa Barbosa Rodrigues — Técnica Superior de
Educacao, afeta ao Service de Educacao; e - Dr.“ Rosa Maria Soares Goncalves Freitas -
Técnica Superior de Educacao, afeta ao Service de Educacao. Em case de impedimento
da Vereadora, propoe-se que a mesma seja substltuida pela Dr?‘ Maria de Fatima Abreu
da Costa Sousa, Técnica Superior de Educacao, afeta ao service de Educacao, cuja
fotocopia se encontra insert_a a folhas sessenta e trés e sessenta e quatro da minuta da
presente ata. DELIBERAQAO: A Camara delibera, por unanimidade, designar come
representantes do Municipio no Conselho Geral da Escola Secundaria barra Trés de
Vila Verde, es olementos propostos pelo Senhor Presidente da Camara e nos
termos ai expresses.--------------------------------------------------------------------------
-----~-~~-Zero um zero quatro.- Uma infermacao prestada pelo Chefe da Divisao de Aguas
e Saneamento, relacionada com a empreitada “Rede de Saneamento da Freguesia de
Cabanelas", designadamente com a decisae de contratar, escolha do tipo de
procedimento, aprovacao do programa de concurso e caderno de encargos, nomeacao do
jori e delegacao de competéncias no jori de procedimento, cuja fotocopia seencontra
inserta de folhas sessenta e cinco a cento e cinquenta e dois da minuta da ,pres:e,nte_ata.
DELIBERAQAO: A Camara delibera, por unanimidade, aprovar a,_’r‘at’|;i,1ie”;fl;A|;’“|f,f,|A,i.ij;,-jg
-procedimento concursal tendente a contratacao da empreitada cle_signada,;.‘por
‘,‘Rede de Saneamento da Freguesia de Cabanelas”, através do prec'edim'en,to;de
concurso pfiblice, sem publicacae no Jornal Oficial da Uniao Eurepeia.'Mais
delibera, aprovar o programa de concurso e caderne de encarges e nomear come
jlfrri de concurso es seguintes elementos: Presidente: Engenheiro Pedro Gama;
Vegais: Engenheiro Jorge Pinto e Engenheiro José Bezerra; Suplentes: Dr. Nuno
Meta e Engenheiro Paulo Pereira. Delibera, ainda, delegar tedas competéncias
atribuidas pelo Codigo dos Contratos Poblicos, no juri do procedimento com
excecae da decisao de adjudicacae.----------------------------------------------——'-
------Prooedeu-se a leitura da minuta da reuniao do executive, a qual foi aprovada por
todos os elementos presentes na reuniao.-------~~--——-—-------------I11-ea--:1:::::::=:==
-—-—---E nada mais havendo a tratar, pelo Senhor Presidente foi declarada encerrada a
reuniao erarn onze horas e trinta minutes, da qual para oonstar e ,devidos.e_feitos foi
lavradaga presente ata que val ser .dovidomordo oosinado. .oon$isnofldo_—Soloiu¢, lrtodos do
deliberacoes dela constants foram aprovadas em minuta no final da reuniao, nostermos

doodisooinododtoootontoo oldoo borrodolo mil o
treze, as doze de setembro, para surlir efeitos imediatos.¢¢¢¢+-55?---4+-+5--¥+-%¥&¥#F%¥4§+~%¥§—%'
é--M---1-54E eu." Nuno Miguel Lomba Meta, Técnico Superior, a redigi, subscrevi e assino.-‘—’-—

OPresidente da Camara, Q)‘-‘T W: L F i_'
(_,___

. .OSecretario, QZ _ .
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