
ATA DA REUNIAO ORDlNARiA DE 26/10/2017

----------Aos vinte e seis dias do més de outubro, do ano de dois mil e dezassete, realizou-
se uma reuniao ordinaria da Camara Municipal ode Vila Verde; no ediflcio dos"Pa*gos”"do
Concelho, sob a Presidéncia do Senhor Antonio Fernando Nogueira Cerqueira Vilela, na
qualidade de Presidente deste Orgéo Autarquico, com a presenga dos Senhores
Vereadores, Manuel de Oliveira Lopes, Julia Maria Caridade Rodrigues Fernandes,
Patricio José Correia Pinto Araujo, José Augusto Margal Morals, Luis Loureiro de Castro e
Claudia da Conceigao Cachetas Pinto.------------------------—--~~-~~~~~~~~~~~~--~--------------~-»~-----
----------Secretariou o Técnico Superior Nuno Miguel Lomba Mota.—-------------------------------
----------Verificada a presenga do numero legal de Vereadores foi pelo Senhor Presidente,
declarada aberta a reuniao eram nove horas e quarenta minutos.-----------------------»---------
----------BALANCETE: Presente o resumo diario da Tesouraria relativo ao dia vinte e cinco
do més de outubro do ano dois mil e dezassete que aousava um saldo pecuniério de dois
milhoes duzentos e clez mil e seiscentos e quarenta e um euros e quarenta e quatro
céntimos, cuja fotocépia se encontra inserta a folhas dezanove e vinte da minuta da
presente ata.~---------------~---------—---—--------~-~--------------------------------—----—------------
~------—-EXPEDIENTE: O que segue, acompanhado cle todos os processos para
verificagao da Excelentissima Edilidade.--------------------------------------------------------------
----------ANTES DA ORDEM DO DIA:-----~-~-------------------—----—----—---------—-----------------—-
~-------Um pedido apresentado pelos Vereadores do Partido Socialista,
solicitando:--------------------------------------------------------------------------------------------------
----------Listagem de ajustes diretos e dos ajustes diretos simplificados, nos termos do
pedido em anexo que se dé aqui por integralmente reproduzido, cuja fotocopia se
encontra inserta a folhas quinze e dezasseis da minuta da presente ata;----------------------
-------—Listagem de apoios concedidos em dois mil e dezassete a rnunicipes elou familias
ao abrigo do Regulamento de Apoio :21 autoconstrugao, nos termos do pedido em anexo
que se da aqui por integralmente reproduzido, cuja fotocopia se encontra inserta a folhas
dezassete da minuta da presente ata;-------------------------------------------------------------—
---------lnforma<;ao relativa a uma empreitada de obras publicas, nos termos do pedido em
anexo que se da aqui por integralmente reproduzido, cuja fotocopia se encontra inserta a
folhas dezoito da minuta da presente ata.-------------------------—;---------------------------------
--~-----—ZERO UM.- CONHECIIVIENTOS BARRA RATlFlCAQOES.- Zero um zero um.-
Para conhecimento do executivo, presentes as listagens elaboradas pela Divisao de
Aguas e Saneamento, relativas aos despachos proferidos pelo Senhor Vereador do
Ambiente, Desporto e Atividades Economicas, em processo de contratos de égua,
referente ao més de agosto, cuja fotocopia se encontra inserta cle folhas vinte e um a
vinte e trés da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Céimara toma
conhecimento.---------------------------------------------------------------------------------------------
----------Zero um zero dois.- Também para conhecimento do executivo, presentes as
listagens elaboradas pela Divisao de /\guas e Saneamento, relativas aos despachos
proferidos pelo Senhor Vereador do Ambiente, Desporio e Ativiciades Econémicas, em
processo de contratos de agua e contratos de recolha de aguas residuals domésticas,
referente ao més de setembro, cuja fotocépia se encontra inserta de folhas vinte e quatro
a vinte e sete da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Cémara toma
conhecimento.---------------~-------------——------------------------------------------~------------—~----
-----~----Zero um zero trés.- Para ratificagao da Excelentissima Cémara, presente uma
informagéo prestada pela Assistente Técnico, Cecilia Azevedo, relacionada com a
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realizagao de espetaculo circense - “Circo José Torralvo" a levar a efeito nos dias vinte,
-vinte e um e vinte e dois de outubro no Largo da Feira-em-Vila Verde,--cujarfotocépiaosea
encontra inserta a folhas vinte e oito e vinte e nove da minuta da presente ata.
DELIBERAQAO: A Cémara delibera, por unanimidade, ratificar 0 assunto em
quest5o.~---------------------~~--»-------------------------~-~-~-~-~-~--------~------—-~-~—~~-~--------------------
----------Zero um zero quatro.- Para ratificagéio da Excelentissima Cémara, presente uma
informagéo prestada pela Técnica Superior do Gabinete de Insergao Profissional (GlP),
Laurinda Pinheiro, relativa ao Pagamento das Bolsas dos Contratos Emprego lnsergao e
Contratos Emprego lnsergao+, constante da listagem, cuja fotocopia se encontra inserta
de folhas trinta a quarenta e seis da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Cémara
delibera, por unanimidade, ratificar o assunto em questio.------------------------------------
--------~-Zero um zero cinco.- Para ratifioagao da Excelentissima Camara, presente uma
informagao relacionada com a contratualizagao de seguro de acidentes pessoais, no
émbito da candidatura a Medida Contrato Emprego-lnsergzao, para a beneficiaria Paula
Maria Gongalves Vieira, cuja fotocopia se encontra inserta a folhas quarenta e sete da
minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Cfimara delibera, por unanimidade,
ratificar o assunto em questé0.-—------~--~-----------—-—----—-—----—-—-—--——~--------------
--------—Zero um zero seis.- Para ratificagao da Excelentissima Cémara, presente uma
informagao relacionada com a contratualizagao de seguros de acidentes pessoais, no
ambito da candidatura a Medida Contrato Emprego-lnsergao, para a benefioiaria~Elizabete
Sofia Martins Carvalho, cuja fotocopia se encontra inserta a folhas quarenta e oito da
minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Camara delibera, por unanimidade,
ratificar o assunto em questao.------------------------------------------------------------
-----------Zero um zero sete.- Para ratificagao da Excelentissima Cémara, presenteuma
informagao relacionada com a contratualizagao de seguros de acidentes pessoais, no
éimbito da oandidatura a Medida Contrato Emprego-lnsergéo, para a beneficiéria Maria de
Fatima Gongalves Carvalho,: cuja fotocopia se encontra inserta a folhas quarenta e nove
da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Cfimara delibera, por unanimidade,
ratificar 0 assunto em questéo.-----------------------------------------------------------------
------~-.--Zero um zero oito.- Para ratificagzao da Excelentissima Cémara, presente uma
informagao relacionada com a contratualizagao de seguros de acidentes pessoais, no
ambito da oandidatura a Medida Contrato Emprego~lnser<;é'1o, para a beneficiaria Maria da
Felicidade Esteves Meneses, cuja fotocopia se encontra inserta a folhas cinquenta da
minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Cémara delibera, p'o'r unanimidade,
ratificar 0 assunto em questéo.----------------------------------------------------------------------
---------~Zero um zero nove.- Para ratificagéo da Excelentissima Camara, presente uma
informaoao prestada pelo Engenheiro Adelino Silva, relacionada com um pedido de
licenga especial de ruido para a realizagao de uma festa em honra de Nossa Senhora do
Rosario, requerida pela Fabrica da lgreja Paroquial de Sao Miguel de Soutelo, realizadas
nos dias sete e oito de outubro, na envolvente a lgreja Paroquial da Freguesia de Soutelo,
cuja fotocopia se encontra inserta a folhas cinquenta e um e cinquenta e dois da minuta
da presente ata. DELIBERAQAO: A Cémara delibera, por unanimidade, ratificar 0
assunto em quest5o..--------------------------------------------------------------------------—-
----------Zero um dez.- Para ratificagao da Excelentissima Cémara, presente uma
informagao prestada pelo Técnico Superior, Luis Preto Marlins, relacionada com um
pedido de autorizagao prévia para utilizagao de fogo-de-artificio ou outros artefactos
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pirotécnicos em espaco rural, requerida pela Fabrica da lgreja Paroquial de Sao Miguel de
Soutelo, -levada a efeito nos -dias-setee oito de outubro, no Largo de Séo Nliguelfjuntora
lgreja Paroquial da Freguesia de Soutelo, cuja fotocopia se encontra inserta a folhas
cinquenta e trés e cinquenta e quatro da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A
Cémara delibera, por unanimidade, ratificar 0 assunto em questéio.-------------------------
----------Zero um onze.- Para ratificagao da Excelentissima Camara, presente a avaliagao
das unidades organicas referentes ao ano de dois mil e dezasseis, cuja fotocopia se
encontra inserta de folhas cinquenta e cinco a setenta e um da minuta da presente ata.
DELIBERAQAO: A Cémara delibera, por unanimidade, ratificar o assunto em
questao.---------------—---------~-------------------~----------------------------—-—--------—--------~----------
---------Zero um doze.- Para ratificagao da Excelentissima Camara, presente uma
informacao prestada pela Chefe da Divisao de Administragao e Finangas, relativa a
listagem das requisigoes externas, cuja fotocopia se encontra in_serta de folhas setenta e
dois a setenta e oito da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Cémara delibera,
por unanimidade, ratificar o assunto em questéo.----------------------------—--------~----—----
---------Uma declaragéio apresentada pelos Senhores Vereadores do Partido
Socialista: “Nesta listagem constam empresas ligadas a Presidentes de Junta, que sao
contratadas pelo Municipio de Vila Verde, sem concurso, para fazerem obras nas proprias
Freguesias, bem como outras empresas com designacoes comerciais diferentes mas que
tém socios em comum. Esta relacao promiscua merece a nossa forte censura e podera
configurar violagao dos princlpios da transparéncia e imparcialidade que devem presidir a
toda a atividade da administragao ptiblica".-----------------------------------------------------------~-
---------Zero dois vinte e oito.- Presente um despacho de nomeagao de Vereadores a
tempo inteiro e do Vice-Presidente da Camara Municipal, cuja fotocopia se encontra
inserta a folhas cento e noventa e dois. DELIBERAQAO: A C:-imara toma
conhecimento. =“Este ponto transitou do ponto diversos para 0 ponto dos
conhecimentos”-----------------------------------------------------------------------------------
------—ZERO DOlS.- DlVERSOS.- Zero dois zero um.- Presente o processo zero um
barra dois mil e catorze barra setenta e cinco, em nome de Elisabeta Maria Esteves
Novais, destinada a uma construgao de habitagao, sita no lugar de Fafias, da Freguesia
de Vila Verde e Barbudo, relativo a caducidade da lioenga de construgao ao abrigo do
nflmero cinco, do artigo setenta e um do Regime Juridico de Urbanizacao e Edificagéo,
por forca da aplicagzéo do disposto na alinea a) do ntimero trés do referido artigo, cuja
fotocopia se encontra inserta a folhas setenta e nove e oitenta da minuta da presente ata.
DELIBERAQAO: Deliberado, por unanimidade, declarar a caducidade da licenga, ao
abrigo do nfimero cinco, do artigo setenta e um do Regime Juridico de Urbanizagao
e Edificagéo, por forga da aplicagao do disposto na alinea a) do mimero trés do
referido artigo.------------------------------------------------------------------------------------------
---------Zero dois zero dois.- Presente o processo zero um barra dois mil e onze barra
mil cento e dezasseis, em nome de Jaime Luciano Peixoto da Cunha, destinada a uma
construgao de habitacao, muros e sen/entias sita no lugar de Sao Gens, lote nove da
Freguesia de Cabanelas, relativo a caducidade da licenca de construgéo ao abrigo do
nllrmero cinco, do artigo setenta e um do Regime Juridico de Urbanizacao e Edifioagao,
por forca da aplicagao do disposto na alinea d) do ndmero trés do referido artigo, cuja
fotocopia se encontra inserta a folhas oitenta e um da minuta da presente ata.
DELIBERAQAO: Deliberado, por unanimidade, declarar a caducidade da licenga, ao

3/9



Fls
ATA DA REUNIAO ORDINARIA DE 2611012017

abrigo do nL'|mero cinco, do artigo setenta e um do Regime Juridico de Urbanizagao
e -Edificacao, rpor forga da aplicagaordo disposto na alinea d) do nl1mero”trés"'do
referido artigo.------------~-----------------------------------------~-~~~-----------------~----------~»----------
---------~Zero dois zero trés.- Presente 0 processo zero trés barra dois mil e dezassete
barra quatrocentos e noventa e quatro, em nome de Maria Ernestina Nogueira Arantes,
tendente a emissao de certidao para efeitos de constituicao de compropriedade,
solicitando-se a Excelentissima Cémara que emita parecer ao abrigo do artigo cinquenta
e quatro, ndmero um, da Lei nfimero noventa e um barra noventa e cinco, de dois de
setembro, na redacao que lhe foi conferida pela Lei l'1l]lTl6|'0 setenta barra dois mil e
quinze, de dezasseis de Julho, e nos termos das informagoes técnicas constantes no
processo, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas oitenta e dois a oitenta e oito da
minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Camara delibera, por unanimidade, emitir
parecer favorével relativamente a emisséio de certidao para efeitos de constituigao
de compropriedade, ao abrigo do artigo cinquenta e quatro, mirmero um da Lei
nfimero noventa e um barra zero cinco, de dois de setembro, na redagao que lhe foi
conferida pela Lei mimero setenta barra dois mil e quinze, de dezasseis de julho e
nos termos das informagoes técnicas constantes do processo, referente ao
processo zero trés barra dois mil e dezassete barra quatrocentos e noventa e
quatro, em nome de Maria Ernestina Nogueira Arantes.------------------------------------------
---------Uma declaragao apresentada pelos Senhores Vereadores do Partido
Socialista: “Atento o teor da informacao prestada, constante do Anexo treze, e
relativamente aos "prédios de natureza rustica em solo rural", no sentido de que "se
considera afastada a possibilidade do mesmo poder vir a ser objeto de uma operacao de
loteamento urbano", os Vereadores do Partido Socialista votam a favor".----------------------
--~------Zero dois zero quatro.- Presente o processo zero dois barra cento e oitenta e
quatro barra dois mil e quatro, em nome de Extend-Promocao lmobiliaria Limitada,
respeitante a rececao definitiva das obras de urbanizacao, com o alvara nflmero zero oito
barra zero cinco, de vinte e dois de novembro, sitas no lugar da Cachada, Freguesia de
Soutelo, ao abrigo do disposto no ndmero um, do artigo oitenta e sete do Regime Juridico
de Urbanizagao e Edificacao, cuja fotocopia se encontra inserta a folhas oitenta e nove e
noventa da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: Deliberado, por unanimidade,
proceder a recegéo definitiva das obras do urbanizagao, com o alvaré nfimero oito
barra zero cinco, de vinte e dois de novembro, sitas no lugar da Cachada, Freguesia
de Soutelo, requerida por Extend-Promogao lmobiliéria Limitada.-----------------------
----------Zero dois zero cinco.- Uma inforrnagao prestada pela Assistente Social Isabel
Lopes, relacionada com o pedido de renovagao do apoio para a frequéncia no Jardim de
lnfancia, para a menor, Vitoria Oliveira Goncalves, residente no lugar de Casal, numero
duzentos e setenta e um, Freguesia de Freiriz, deste concelho, cuja fotocopia se encontra
inserta de folhas noventa e um a noventa e trés da minuta da presente ata.
DELIBERAQAO: Deliberado, por unanimidade, apoiar a renovagao da frequéncia no
Jardim de lnféincia, da menor Vitéria Oliveira Gongalves e nos termos da informagao
prestada pela téonica.----------------------—-----------------~-~----------------------------~-----—----~
---------Zero dois zero seis.- Uma informacéo prestada pelo Chefe da Divisao de
Educagao e Promogao Social, relacionada com 0 pedido de renovacao do apoio para a
frequéncia gratuita das piscinas municipais, pelos utentes da Associacao Portuguesa de
Pais e Amigos do Cidadao Deficiente Mental (APPACDM), Complexo de Vila Verde, (CAO
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- Centro de Atividades Ocupacionais) de Vila Verde, cuja fotocopia se encontra inserta a
folhas-noventa e quatro e noventa e cinco da minutadarpresenterata. DELIBERAQAO:
Deliberado por unanimidade, apoiar a renovacao da frequéncia gratuita das
Piscinas Municipais, dos utentes da Associacao Portuguesa de Pais e Amigos do
Cidadao Deficiente Mental e nos termos da informagao prestada pela técnica.---------
----------Zero dois zero sete.- Outra informacao, prestada pelo Chefe cla Divisao de
Educacao e Promocao Social, relativa a atribuicao de um apoio financeiro, a Associagzao
Cultural e Musical de Vila Verde, no montante € 25.00000 (vinte e cinco mil euros), para
fazer face as despesas de transporte dos alunos do ensino articulado da musica, cuja
fotocopia se encontra inserta a folhas noventa e seis e noventa e sete da minuta da
presente ata. DELIBERAQAO: A Camara delibera, por unanimidade, atribuir um apoio
financeiro, a Associagéo Cultural e Musical de Vila Verde, no montante € 25.000,00
(vinte e cinco mil euros), para os fins pretendidos.------------~------------~-—--------------—--
-------—Zero dois zero oito.- Outra informagzao prestada pelo Chefe da Divisao de
Educacao e Promogao Social, relativa a atribuicao de um apoio financeiro, a Associagao
Portuguesa dos Pais e Amigos do Cidadao Deficiente Mental (APPACDM) de Braga, no
montante mensal de € 770,00 (setecentos e setenta euros), para fazer face as despesas
de transporte dos utentes a frequentar a Centro de Atividades Ocupacionais (CAO) em
Vila Verde, cuja fotocopia se encontra inserta a folhas noventa e oito e noventa e nove da
minuta da presente ata. DELIBERAQ-A0: Deliberado, por unanimidade, atribuirum
apoio financeiro, a Associagao Portuguesa dos Pais e Amigos do Cidadao
Deficiente Mental de Braga, no montante de € 770,00 (setecentos e setenta euros),
para os fins pretendidos.-----------------------------------------------------------------------
----------Zero dois zero nove.- Uma outra informacao prestada pelo Chefe da Divisao de
Educagao e Promocao Social, relacionada com a atribuigao de um apoio a Junta de
Freguesia de Géme, relativa a solicitacao de reembolso, no montante de € 1 .494,00 (mil e
quatrocentos e noventa e quatro euros), para comparticipacao com as custas. ao Tribunal
Judicial da Comarca de Braga, referente ao Processo numero mil setecentos e setenta e
quatro barra dezasseis ponto dois BEBRG, contra a funcionaria daquela Junta de
Freguesia, cuja fotocopia se encontra inserta a folhas cem e cento e um da minuta da
presente ata. DELIBERAQAO: A Cémara delibera, por maioria, com a abstengao dos
Senhores Vereadores do Partido Socialista, por desconhecimento dos contornos do
processo judicial, atribuir um apoio financeiro no montante de € 1.494,00 (mil
quatrocentos e noventa e quatro euros) a Junta de Freguesia de Géme, para os fins
pretendidos.-----------------------------------------------------------------------------------------—
---------Zero dois dez.- Presente a proposta de delegacao de competéncias no ambito do
Regime Juridico da Urbanizacao e Edificagao, aprovado peio Decreto-Lei numero
quinhentos e cinquenta e cinco barra noventa e nove, de dezasseis de dezembro e
ulteriores alteracoes, cuja fotooépia se encontra inserta de folhas cento e dois a cento e
quatro da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Cémara delibera, por
unanimidade, aprovar a referida proposta, considerando-a, para todos os efeitos
legais, como integralmente reproduzida.-------------------------------------—----------------
------—-Uma declaragao apresentada pelos Senhores Vereadores do Partido
Socialista: “Solicitamos que mensalmente seja dado a conhecer ao executivo camarario
uma relagao das aprovacoes ou nao aprovacoes feitas no ambito desta delegacao de
competéncias".~-----------------------~-~---------------------------------~---~---~-~-~-~-~~-~--------------------
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----------Zero dois onze.- A proposta relacionada com a periodicidade das reunioes do
Executivo do Municipal, cuja fotocopia seencontra "inserta a folhasrcento e cincoiiiiercentoie
seis da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Camara delibera, por unanimidade,
aprovar a referida proposta, considerando-a, para todos os efeitos Iegais, como
integ ralmente reproduzida.------------~-~-------------------------------~------------------------------~»
-—---~~-»Zero dois doze.- A proposta respeitante a fixagao do numero de Vereadores a
Tempo inteiro, ao abrigo do disposto no numero dois, do artigo cinquenta e oito, da Lei
numero cento e sessenta e nove barra noventa e nove, de dezoito de setembro, cuja
fotocopia se encontra inserta a folhas cento e sete e cento e oito da minuta da presente
ata. DELIBERAQAO: A Camara delibera, por maioria, com abstengao dos Senhores
Vereadores do Partido Socialista, uma vez que entendem ser uma decisao politica,
aprovar a referida proposta, considerando-a, para todos os efeitos Iegais, como
integralmente reproduzida.-------------------~------------------—---—-——---—------------~-------
----------Zero dois treze.- A proposta para delegagao de competéncias no ambito do
regime legat de prevencao e controlo da poluicao sonora - Regulamento Geral do Ruido -
concessao de licenga especial de ruido, cuja fotocopia se encontra inserta a folhas cento
e nove a cento e onze da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Camara delibera,
por unanimidade, aprovar a referida proposta, considerando-a, para todos os
efeitos Iegais, como integralmente reproduzida.—-----~-~--~-~~~-~---~~~---»------—~----------—---
----------Zero dois catorze.- Proposta de delegacao de competéncias no ambito do
Decreto-Lei numero trezentos e dez barra dois mil e dois, de dezoito de dezembro, cuja
fotocopia se encontra inserta a folhas cento e doze e cento e treze da minuta da presente
ata. DELIBERAQAO: A Cémara delibera, por unanimidade, aprovar a referida
proposta, considerando-a, para todos os efeitos Iegais, como integralmente
reproduzida.--------------------------------------------------------------------------------------------
----------Zero dois quinze.- Proposta da Delegacao de Competéncias no émbito da
Defesa da Floresta, cuja,-fotocc'>pia se encontra inserta a folhas cento e catorze e cento e
quinze da minuta da presente ata. DELlBERA§‘,AO:A Céimara delibera, por
unanimidade, aprovar a referida proposta, considerando-a, para todos os efeitos
Iegais, como integralmente reproduzida.--~-~--------------------------------~~------------~--~-
----—----Zero dois dezasseis.- Proposta de competéncias no ambito do Decreto-Lei
numero cento e noventa e sete barra noventa e nove, de oito de junho, cuja fotocopia se
encontra inserta a folhas cento e dezasseis e cento e dezassete da minuta da presente
ata. DELIBERAQAO: A Camara delibera, por maioria, com os votos contra dos
Senhores Vereadores do Partido Socialista, aprovar a referida proposta,
considerando-a, para todos os efeitos Iegais, como integralmente reproduzida.—-----
----------Apresentada uma declaragao pelos Vereadores do Partido Socialista: “Tendo
o Presidente da Camara competéncia para autorizar despesa até 150.000 euros (cento e
cinquenta mil euros), a presente proposta de alargamento da autorizacao de despesas até
748/196,84 euros (setecentos e quarenta e oito mil cento e noventa e seis euros e oitenta
e quatro céntimos), tera uma abrangéncia de mais de oitenta por cento dos
procedimentos de contratagao publica do Municipio de Vila Verde. Tal abrangéncia, de
decisao unilateral e centralizada da grande maioria dos procedimentos, desvirtua o
principio da transparénoia que deve estar subjacente a toda a atividade da administracao
autarquica, razao pela qual os Vereadores do Partido Socialista votam contra. Solicitar
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que mensalmente seja dado a conhecer ao executivo camarario uma relacao das
aprovacoes ou nao aprovacoes feitas-no-ambito desta-delegacéo-de competéncias";--------
----------O Senhor Presidente da Camara apresenta a declaragao que segue: “lnformo
que esta declaracao de competéncias tem por objetivo agilizar o funcionamento do proprio
municipio e promover uma acao que, na maioria dos casos, exige que seja realizada com
rapidez, o que é incompativel com as reunioes do executivo que sao quinzenais. Esta
deliberacéo nao viola, nem pretende fazé-lo, o principio da transparéncia nem qualquer
outro principio associado a clareza dos procedimentos. Pretende, sim, eliminar
constrangimentos e promover uma economia processual que val conduzir a um melhor
desempenho e a uma melhor eficacia da agao do executivo".-------------------—-----~~--»---------
—--------Zero dois dezassete.- Proposta de competéncias no ambito da Lei numero
setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro, cuja fotocopia se encontra
inserta de folhas cento e dezoito a cento e vinte e um da minuta da presente ata.
DELIBERAQAO: A Cémara delibera, por unanimidade, aprovar a referida proposta,
considerando-a, para todos os efeitos Iegais, como integralmente reproduzida.------
-~----~---Uma declaragao apresentada pelos Senhores Vereadores do Partido
Socialista: Solicitamos que, mensalmente, seja dado a conhecer ao executivo camarario
uma relagao das aprovacoes ou nao aprovagoes feitas no ambito desta delegacao de
competéncias.-------~------------~-~-------------------------~-~-~-»---------------------------------—--------
---------Zero dois dezoito.- A proposta de delegacao de competéncias no ambito do
Decreto-Lei numero quarenta e oito barra dois mil e onze de um de abril na redacao atual,
cuja fotocopia se encontra inserta a folhas cento e vinte e dois da minuta da presente ata.
DELIBERADAO: A Camara delibera, por unanimidade, aprovar a referida proposta,
considerando-a, para todos os efeitos Iegais, como integralmente reproduzida.-------
~~~~~~~--Zero dois dezanove.- A proposta de delegacao de competéncias em matéria
regulamentare contraordenacional, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas cento e
vinte e trés a cento e vinte e nove da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Céimara
delibera, por unanimidade, aprovar a referida proposta, considerando-a, para todos
os efeitos Iegais, como integralmente reproduzida.------------------------------------
----------Uma declaraciio apresentada pelos Senhores Vereadores do Partido
Socialista: "Votamos favoravelmente, solicitando que mensalmente seja entregue
listagem com apoios concedidos no émbito da alinea f) “Regulamento Municipal de
Promogao a Recuperagao Habitacional para Estratos Sociais Desfavorecidos."------~-------
---------Zero dois vinte.- Presente para efeitos de decisao de adjudicagao, os relatorios
de analise de propostas referentes ao procedimento de concurso tendente a execucao da
empreitada designada por “Reabilitacao do Edificio da Antiga Adega e Area Envolvente",
cuja fotocopia se encontra inserta de folhas cento e trinta a cento e trinta e oito da minuta
da presente ata. DELIBERAQAO: A Camara delibera, por unanimidade, adjudicar a
empreitada ao concorrente BG Build Grow S.A., pelo valor de 2.387.887,78 =€ (dois
milhoes trezentos e oitenta e sete mil oitocentos e oitenta e sete euros e setenta e
oito céntimos), conforme proposto no Relatério Final de analise de propostas
elaborado pelo Juri do concurso.------------------------------------------------------------------------
--------Zero dois vinte e um.» Presente para efeitos de decisao de adjudicacao, os
relatorios de analise de propostas referentes ao procedimento de concurso tendente a
execucao da empreitada designada por “Rede de Saneamento da Freguesia de Turiz",
cuja fotocopia se encontra inserta de folhas cento e trinta e nove a cento e quarenta e
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sete da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Céimara delibera, por unanimidade,
adjudicar a-empreitada ao concorrente Martins~& Filhos,~rS.rA.r, pelo"valorr""de
646.797,24€ (seiscentos e quarenta e seis mil setecentos e noventa e sete euros e
vinte e quatro céntimos), conforme proposto no Relatorio Final cle analise de
propostas elaborado pelo Juri do concurso.-----------------------—------~-~--——-—--------------~---
----------Zero dois vinte e dois.- Presente para efeitos de decisao de adjudicagao, os
reiatorios de analise de propostas referentes ao procedimento de concurso tendente a
execuoao da empreitada designada por “Rede de Saneamento da Freguesia de Cervaes",
cuja fotocopia se encontra inserta de folhas cento e quarenta e oito a cento e cinquenta e
cinco da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Camara delibera, por
unanimidade, adjudicar a empreitada ao concorrente Pedrivalfies, Limitada., pelo
valor de 664.000,00€ (seiscentos e sessenta e quatro mil euros), conforme proposto
no Relatorio Final de analise de propostas elaborado pelo Juri do concurso.-----------
----------Zero dois vinte e trés.- Presente para efeitos de decisao de acljudicagao, os
relatorios de analise de propostas referentes ao procedimento de concurso tendente a
execucéio da empreitada designada por "Rede de Saneamento da Freguesia de Barbudo",
cuja fotocopia se encontra inserta de folhas cento e cinquenta e seis a cento e sessenta e
oito da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Camara delibera, por unanimidade,
adjudicar a empreitada ao concorrente Sebastiao da Rocha Barbosa, Limitada., pelo
valor de 536.369,20€ (quinhentos e trinta e seis mil trezentos e sessenta e nove
euros e vinte céntimos), conforme proposto no Relatorio Final de anélise de
propostas elaborado pelo Juri do concurso.-----------------------------------------------------
---------Zero dois vinte e quatro.- Uma informagao, prestada pelo Senhor Engenheiro
José Bezerra, para atribuicao de um novo toponimo na antiga Freguesia de Vila Verde a
designar-se por “Beco Monte de Baixo", cuja fotocopia se encontra inserta de folhas _cento
e sessenta e nove a cento e setenta e umtda minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A
Camara delibera, por unanimidade, aprovar a atribuigao do -novo toponimo na
antiga Freguesia de Vila Verde, a designar-se por “Beco Monte de Baixo”.---------------
--------Zero dois vinte e cinco.- Presente o processo zero dois barra dois mil e cinco
barra mil quinhentos e oitenta e nove, em nome de Grafica Viiaverdense -Artes Graficas,
Limitada, para aprovaoao da alteragao ao alvara de loteamento numero quatro barra dois
mil e cinco, nos termos e condicoes das informagoes técnicas constantes do processo,
cuja fotocépia se encontra inserta de folhas cento e setenta e dois a cento e setenta e oito
da minuta da presente ata. DELIBERACAO: A Céimara delibera, por unanimidade,
aprovar a alteragao do aivaré. de loteamento numero quatro barra dois mil e cinco,
referente ao processo zero dois barra dois mil e cinco barra mil quinhentos e
oitenta e nove, em nome de Grafica Vilaverdense - Artes Graficas, Limitada e nos
termos das informacfies técnicas constantes do processo.--------------------------------~
----------Zero dois vinte e seis.- A proposta, para aprovacao do Regimento da Camara
Municipal, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas cento e setenta e nove a cento e
noventa da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Cémara delibera, por
unanimidade, aprovar a referida proposta, considerando-a, para todos os efeitos
Iegais, como integralmente reproduzida.——---------------------------------------------—-—
---------Zero dois vinte e sete.- A proposta para designacao do secretério do orgao
executivo, cuja fotocopia se encontra inserta a folhas cento e noventa e um da minuta da
presente ata. DELiBERA(;A0: A Camara delibera, por unanimidade, aprovar a
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referida proposta, considerando-a, para todos os efeitos Iegais, como integralmente
rep da I ;____;__'-.'__...._._....._..;;.. ....';..;..l.;'- .'.'--;-_"-'-'_-'_- '___--'_'_;;--2__'_;;-'LL'__';_'- '_';__"-';'-..___-_-_'_;_;'_'- -_".Q;..LI.'..I.lI,,;;;;"_"'_';';"_';'__

----------Zero dois vinte e oito.- Presente um despacho de nomeagao de Vereadores a
tempo inteiro e do Vice-Presidente da Cémara Municipal, cuja fotocopia se encontra
inserta a folhas cento e noventa e dois. DELIBERACAO: A Céimara toma
conhecimento. Este assunto foi inserido no ponto zero um na parte referente aos
“Conhecimentos”.-~-~-~--------------------------------------------------------------------------~-~----------
----------Zero dois vinte e nove.- Uma informacao prestada pela Assistente Social Isabel
Lopes, relativa a renovacao do apoio para a frequéncia gratuita das piscinas municipais
dos alunos constantes da informagao, que frequentam o Agrupamento de Escolas de
Prado, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas cento e noventa e trés e cento e
noventa e quatro da minuta da -presente ata. DELIBERACAO: Deliberado, por
unanimidade, apoiar a renovagao da frequéncia gratuita das piscinas municipais
aos alunos constantes na informagao e nos termos da mesma.~~~~~----------------~-~------
----—----Zero dois trinta.- Uma informacao prestada pela Assistente Social Isabel Lopes,
relativa a renovagao do apoio para a frequéncia gratuita das piscinas municipais dos
alunos constantes da informacao, cuja fotocopia se encontra inserta a folhas cento e
noventa e cinco a duzentos da minuta da presente ata. DELIBERACAO: Deliberado, por
unanimidade, apoiar a renovagao dafrequéncia gratuita das piscinas municipais
aos alunos constantes na informagaoie nos termos da mesma.—-----------------'-----------
----------Zero dois trinta e um.- Uma informacao prestada pela Assistente Social Isabel
Lopes, relativa a renovagao de apoio a frequéncia no Jardim-de-infancia da aluna
constante da informacao, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas duzentos e um a
duzentos e seis da minuta da presente ata. DELIBERACAO: Deliberado, por
unanimidade, apoiar a renovacao da frequéncia no Jardim de lnfancia da aluna
constante na informagao e nos termos da mesma.----------------------~.---------------------
--------Prooedeu-se a leitura da minuta da reuniao do executivo, a qual foi aprovada por
todos os elementos presentes na reuniao.---------------------—--------------------------------------
-~-~--~---E nada mais havendo a tratar, pelo Senhor Presidente foi declarada encerrada a
reuniao"-..eram onze horas e trinta minutos, da qual para constar e devidos efeitos foi
lavrada a presente ata que vai ser devidamente assinada, consignando-se que todas as
deliberacoes dela constante foram aprovadas em minuta no final da reuniao, nos termos
do numero trés do artigo cinquenta e sete da Lei numero setenta e cinco barra dois mil e
treze, de doze de setembro, para surtir efeitos imediatos.---------------------------------—-
--------~-E eu, Nuno Miguel Lomba Mota, Técnico Superior, a redigi, subscrevi e assino.—---

O Presidente da Camera, QJ_7L"-"‘-" _ - if 777*
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