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----------Aos sete dias do mes de malo, do ano de dois mil e dezoito, realizou-so uma
reunieo ordinaria da Camera Municipal de \/iia Verde, no edifioio dos Pagos do Conoelho,
sob a Presidencia do Senhor Antonio Fernando Nogueira Cerqueira Vileia, na qualidade
de Presidente deste Orgao Autarquico, com a presenoa dos Senhores Vereadores,
Manuel de Oliveira Lopes, Jdlla Maria Caridade Rodrigues Femandes, Patricio Jose
Correia Pinto Aradjo, Jose Augusto Maroal Morals, Luis Loureiro de Castro e Claudia da
Conoeigao Cachetas Pinto. -----------------------------------------------------------------------------------
----------Secretariou o Tecnico Superior Nuno Miguel Lomba Mota.--------------------------------
----------Verificada a presenoa do ndmero legal de \/ereadores foi pelo Senhor Presidente
da Camera, declarada aberta a reuniao eram nove horas e trinta minutos. ----------------------
----------BALANCETE: Presente 0 resumo diario da Tesouraria relativo ao dia quatro do
mes de maio do ano dois mil e dezolto que aousava um saldo pecuniério de um milhao
seisoentos e tres mil seiscentos e oatorze euros e trinta e quatro centimos, ouia fotocopia
se encontra inserta a folhas nove e dez da minuta da presente ata. -------------------------------
----------EXPEDIENTE: O que segue, acompanhado de todos 0s processos para
verificagao da Exceientlssima Edilidade. ------------------------------------------------------------------
----------Presente, para aprovaoao da Exoelentlssima Cémara, a ata cia reuniao ordinaria
de dezanove de abril de dois mil e dezoito, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas
onze a vinte e oito da minuta da presente ata. DELEBERAQAO: A Cémara deiibera, por
unanimidade, aprovar a referida ata. --------------------------------------------------------------------
----------ANTES DA ORDEM DO
~~~~~~~~--Os Senhores Vereadores do Partido Socialista apresentam a seguinte
solicitagao: -------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------Solicita-se listagern dos ajustes diretos (normals e simplificados), referente ao ano
de dois mil e dezassete, em formato digital (PDF ou XLS), oonforme modelo anexo (pre-
definido peio programa lnformatico), ouja fotocopia se encontra inserta de folhas vinte e
nove a trinta e um da minuta da presente ata, onde constem as colunas de informaoao:
Servioo Requisitante (Cocligo e Designaoao), Requiséoéo (ndmero e data), Entidade
Forneoedora (mllmero, nome e NIF), Valores (Valor lllquido, Desconto, IVA e TOTAL), bem
oomo 0 Compromisso (Dlario barra Ndmero e Valor). Tratando-se de informaoao a ser
forneoida por via digital, sem necessidade de compilar ou tratar dados, lnforma-se 0
Senhor Presidente de que durante a manha de hole nos vamos dirigir a Dlviséo de
Administragao e Flnangas para recolher esta informagao. --------------------------------------------
----------Solicita-se que seja fornecida Listagem barra Despachos abaixo descritos,
referentes ao mes de abril de dois mil e dezolto: ---------------------------------------------------
----------Delegagao de competencies no ambito do Regime Jurldico da Urbanizagao e
Edificaoao, aprovado pelo Deoreto-Lei numero quinhentos e oinquenta e cinco barra
noventa e nove, de dezasseis de dezembro e ulteriores alteraooes, conforme deliberado
na reuniéo camararia de vinte e seis de outubro de dois mil e dezassete; -----------------------
----------Competencias no embito do Decreto-Lei numero cento e noventa e sete barra
noventa e nove, de oito de iunho, conforme dellberado na reuniao camararia de vinte e
seis do outubro de dois mil e dezassete; ------------------------------------------------------------------
----------Competencies no émbito da Lei ndmero setenta e cinco barra dois mil e treze, de
doze de setembro, oonforme deliberado na reunieo camararia de vinte e seis de outubro
de dois mil e dezassete; ----------------------------------------------------------------------------------------
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----------Deiegaceo de competencias em materia regulamentar e contraordenacional,
conforme deiiberado na reuniao camararia de vinte e seis de outubro de dois mil e
dezassete; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------Competencies no ambito da Portaria ndmero cento e quarenta e nove barra dois
mil e quinze, de vinte e seis de maio, para dispensa de parecer prévio, conforme
deliberado na reuniao camararia de quatro de dezembro de dois mil e dezassete; ------------
----------Outra solicitagao dos Senhores Vereadores do Partido Socialista:----------------
----------informa-se o Senhor Presidente de Camera de que continuam por responder
os pedidos de esclarecimento que a seguir se transcrevem. Lamenta-se que o
prazo cle resposta esteja largamente ultrapassado e que até a data nao se tenham
dignado prestar a informagao.-----------------------------------------------------------------------------
----------Servico de Recolha de Lixo: Questoes relacionadas com o contrato de recolha
de residues solidos, conforme soiicitacao registada em eta da reuniao oamararia de vinte
de novembro de dois mil e dezassete, nomeadarnente, o prazo de colocagao dos setenta
e cinco contentores subterraneos. Cada contentor estava avaliado em cerca de cinco mil
euros e tinham de ser oolocados nos primeiros doze meses do contrato, tendo sido
colocados num prazo largamente superior (oerca de trinta e seis rneses), numa ciara
aiitude prejudicial dos interesses do Municipio de Vila Verde e benéfioa para o privado.
Assim, solicita-se que nos informem em que data foram colocados os referidos
contentores; -------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------Enviado por email no dia doze de marge de dois mil e dezoito: Relativamente
ao emprestimo de 2.085.960,00 euros (dois milhees e oitenta e cinco mil e novecentos e
sessenta euros) ceiebrado entre o Nlunicipio de Vila Verde e a Caixa Agricola (ver
documento anexo) em outubro de dois mil e dezasseis, e considerando as obras a
reaiizar com esse emprestimo, remetidas em iistagem para o Tribunal de Contas (ver
documento anexo), solicita-se: -------------------------------------------------------------------------------
----------Esclarecimento sobre cada uma das obras previstas na iistagem anexa,
nomeadamente se a obra esta conciuida, se esta em curso ou prazo para inicio; -------------
----------lnformacao sobre 0 seu custo total das obras conciuidas e copia das faturas;-----—
---------- lnformacao sobre o custo das obras em curso e copia das faturas.---------------------
----------Email a seis de abril de dois mil e dezoito: Relativamente ao ano de dois rnil e
dezassete e dois mil e dezoito;-------------------------------------------------------------------------------
----------Agradego que informe e apresente ciocumentos comprovativos dos contratos de
avenge que 0 Municipio de Vila Verde teve ioarra tem atualmente em vigor, indicando
quem sao as pessoas que estao a prestar o servico.--------------------------------------------------
----------indique tambem que outras prestacees de sen/ico extemas estiveram barra estao
atualmente em vigor, identificando as pessoas que estao a prestar o servigo. ---------------- --
----------Em relagao as empresas de trabalho temporario que prestaram barra prestam
services ao Municipio cie Vila Verde, queira indicar 0 motivo da contratacao loem como as
pessoas que estao a prestar tais servicos. ----------------------------------------------------------------
----------Email a seis de abril de dois mil e dezoito:- Reiativamente a empreitada ievada
pela empresa SALVADOR FERNANDES & FlLHOS LlM§‘i'ADA em Pico Sao Cristovao,
solicita-se: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------Cépia do Caderno de Encargos;-------------------------------------------------------------------
----------Cépia cia proposta integral do empreiteiro;------------------------------------------------------
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----------Esclarecimento sobre a existencia ou nao de contrato de sub-empreitada para
reaiizagao desta obra.------------------------------------------------------------------------------------------
----------Email a seis de abril de dois mil e dezoito: Relativamente a empreitada
realizada pela empresa ANTONIO FERNANDES CAQAO, UNEPESSOAL l.ilviiTADA, na
Avenida da lgreja, Aboim da Nobrega, solicita-se: ------------------------------------------------------
----------Copia do Caderno de Encargos;----------------------------------------------------------------~--
----------Copia da proposta integral do adjudioatario;---------------------~--~----------~-------------~—-
----------Copia do contrato de sub-empreitada com a empresa PREDIVALOES que executou
a referida obra, conforme melhor documentam (entre outros) as fotografias publicadas
nos jornais iocais em que inclusivamente aparece 0 Senhor Presidente a acompanhar a
referida obra. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------Pronunciou-se o Senhor Presidents da Cémara: “Reiativarnente aos
docurnentos solicitados peios Senhores Vereadores do Partido Socialista informo que,
reiativamente ao processo de recolha de lixo nada mais ha a acrescentar a informagao
que ja foi entregue por diversas vezes. Nesta reuniao sao entregues documentos relativos
aos servigos prestados nos complexos de lazer e piscina da Vita de Prado, documentos
reiativos a requalificagao da Avenida Dom Joao de Aboim na Freguesia de Aboim da
Nobrega e Gondomar e documentos reiativos ao processo de saneamento da Freguesia
do Pico. A restante documentagao aguarda informagoes dos sewigos designadamente
da Divisao de Administragao e Finangas, uma vez que a responsavel por este sen/igo se
enoontra em baixa medica.“-----------------------------------------------------------------------------------
----------Responderam os Senhores Vereadores do Partido Sociaiista: Relativamente
ao pedido de esclarecimento sobre os servigos de recotha de iixo, o mesmo continua por
responder. Relativamente ao email de seis de abrii sobre contratos de avenge barra
prestagoes de servigo externas e trabalho temporario, apesar da resposta dada peio
Senhor Presidents, o mesmo continua por responder. Em relagao ao Caderno de
Encargos na Requaliflcagao da Avenida Dom Joao de Aboim e Saneamento no Pico Sao
Cristovao, vamos analisar, resen/ando posigao sobre o mesmo para o futuro. -----------------
----------ZERO UM.- DiVERSOS.- Zero um zero um.- Presente uma informagao, prestada
pelo Assistente Tecnico Fernando Teles, relacionada com a colocagao e regulamentagao
de sinais de transito de estacionamento autorizado a deficientes (Hia+i1d), no
estacionamento existente na Travessa da Quinta da Rocha da Vila de Prado, solicitado
pela Senhora Maria Olinda Duraes Correia, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas
trinta e dois a trinta e cinco da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Cemara
delibera, por unanimidade, proceder a coiocagao do referido sinal, de acordo com a
informagao prestada, pelo Técnico Fernando Teies.----------------------------------------------
----------Zero um zero dois.- Presente uma informagéo, prestada pelo Assistente Tecnico
Fernando Teies, retacionada com a colocagao e reguiamentagao de sinais de trensito de
estacionamento autorizado a deficientes (Hia+2-22), no estaoionamento existente no
Largo Comendador Sousa Lima, da Vila de Prado, solicitado pelo Senhor Jose Francisco
de ll/laoedo Ferreira, cuja fotocopia se encontra inseria de folhas trinta e seis a quarenta e
dois da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Cémara cieiibera, por unanimidade,
proceder a colocagao do referido sinai, de acordo com a informagao prestada, peio
Técnico Fernando Teles. -------------------------------------------------------------------------------------
----------Zero um zero trés.- Presente uma informagao, prestada pelo Assistente Téonico
Fernando Teles, relacionada com a colocagao e regulamentagao de sinais de trensito de
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estacionarnento autorizado a deficientes (l—l1a+2-221), no estacionamento existente na
Rua do Bom Sucesso, da Vila de Prado, Paraleio a Estrada Nacional duzentos e um,
solicitado pelo Senhor Emanuel de Magalhaes Araujo, cuja fotocopia se encontra inserta
de foihas quarenta e tres a cinquenta da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A
Camara delibera, por unanimidade, proceder a colocagao do refericio sinai, de
acordo com a informagao prestada, peio Técnico Fernando Teies. --------------------------
----------Zero um zero quatro.- Presente 0 processo zero um barra dois mil e onze barra
mii seteceritos e noventa e seis, em nome de Fernando Rodrigues da Silva, referente a
uma reconstrugao - Turismo no Espago Rurai - Casa do Campo, sita no lugar de Germel,
Freguesia de Ponte, para deliberagao sobre a caducidade da iicenga ao abrigo do
disposto no nirmero cinco, do artigo setenta e um, do Regime Juridico de Urbanizagao e
Edificagao, por forga da aplicageo do disposto no numero dois, do referido artigo, cuja
fotocopia se encontra inserta de folhas cinquenta e um a cinquenta e tres da minuta da
presente ata. DELIBERAQAO: Aprovado, por unanimidade, dectarar a caducidade da
licenga ao abrigo do disposto no néimero cinco, do artigo setenta e um, do Regime
Juridico de Urbanizagao e Edificagao, por forga da aplicagao do disposto no
numero dois, do referido artigo, pelas razoes invocadas nas informagoes
constantes do processo.------------------------------------------------------------------------------------
----------Zero um zero cinco.- Presente o processo zero um barra dois mil e onze barra
mil oitocentos e vinte e um, em nome de Albino Abreu Silva, referente a uma construgao -
habitagao, sita no iugar de Cavadas - Ataes, para deliberagao sobre a caducidade da
licenga ao abrigo do disposto no niimero dois, do artigo setenta e um, do Regime
Juridico de Lirbanizagao e Edificagao, cuja fotocopia se encontra inserta a follwas
cinquenta e quatro e cinquenta e cinco da minuta da presente ata. DELIBERAQAO:
Aprovado, por unanimidade, declarar a caducidade da iicenga ao abrigo do
disposto no mlmero dois, do artigo setenta e um, do Regime Juridico de
Urbanizagao e Edificagao, pelas razoes invocadas nas informagoes constantes do
processo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------Zero um zero seis.- Presente o processo zero um barra dois mil e treze barra
quatrocentos e setenta, em nome de Fiiipe Domingos de Barros Fonseca, referente a
uma construgao - habitagao, sita no lugar de Agueia, Freguesia da Lage, para deliberagao
sobre a caducidade da licenga ao abrigo do disposto no niimero dois, do artigo setenta e
um, do Regime Juridico de Urbanizagao e Edificagao, por forga da aplicagao do disposto
no ndmero dois, do referido artigo, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas cinquenta
e seis a cinquenta e oito da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: Aprovado, por
unanimidade, declarar a caducidade da licenga ao abrigo do disposto no nizmero
cinco, do artigo setenta e um, do Regime Juridico de Urbanizagao e Edificagao, por
forge da apiicagao do disposto no numero dois, do referido artigo, pelas razfies
invocadas nas informagoes constantes do processo. --------------------------------------------
----------Zero um zero sete.- Presente o processo zero um barra dois mil e treze barra
quinhentos e oitenta e oito, em nome de Maria do Ceu de Lima Arafljo, referente a uma
ampliagao - anexo ao edificio principal, sita no iugar de Caldas, Freguesia da Vila de
Prado, para deliberagao sobre a oaducidade da licenga ao abrigo do disposto no numero
cinco do artigo setenta e um do Regime Juridico de Urbanizagao e Edificagao por forga
da aplicagao do disposto na alinea a), do ntimero tres, do referido artigo, cuja fotocopia se
encontra inserta a foihas cinquenta e nove e sessenta da minute da presente ata.
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DELIBERAQAO: Aprovado, por, unanimidade, declarar a caducidade da licenga ao
abrigo do disposto no numero cinco, do artigo setenta e um, do Regime Juridico de
Urbanizagao e Edificagao, por forga da aplicageo do disposto na alinea a), do
ndmero trés, do referido artigo, pelas razoes invocadas nas informagoes
constantes do processo.------------------------------------------------------------------------------------
----------Zero um zero oito.- Presente o processo niimero zero dois barra dois mil e sete
barra quatro mi! duzentos e sessenta, instruido com 0 auto de vistoria, para efeitos de
recegao, definitive das obras de urbanizageo com 0 alvara numero zero seis barre dois
mil e sete, de dezanove de dezembro, sites na Rue Cidade Lugo, Freguesia e ooncelho
de Vila Verde, requerida por Scares e Ferraz Limitada, cuje fotocopia se encontra inserta
a folhas sessenta e um e sessenta e dois de minute da presente ata. DEUBERAQAO:
Deliberado, por unanimidade, conceder a recegeo definitive das obras de
urbanizagao com o alvaré néimero zero seis barra dois mil e sete, de dezanove de
dezembro, sitas na Rua Cidade Lugo, Freguesia e concelho de Vila Verde, requerida
por Scares e Ferraz Limitada, respeitante eo processo nilimero zero dois barra dois
mil e sete barra quatro mii duzentos e sessenta. ---------------------------------------------------
----------Zero um zero nove.- Presente 0 processo ntimero dois mil quinhentos e
dezasseis barra noventa e nove, instruido corn o auto de vistoria, para efeitos de recegao
definitive das obras de urbanizagao com o alvere ndmero onze barra zero zero, de vinte
de outubro, sites no iugar do Faial (Avenida da lgreia), Freguesia da Vila de Prado,
requerida por Manuel Jose Ferraz Pereira & Companhia, Limitada, cuia fotocopia se
encontra inserta a foihas sessenta e tres e sessenta e quatro da minute da presente eta.
DELiBERA(}AO: Deliberado, por unanimidade, proceder a recegeo, definitive das
obras de urbanizagao com o alvara niimero onze barra zero zero, de vinte de
outubro, sitas no tugar do Faiai (Avenida da lgreja), Freguesia da Vita de Prado,
requerida por Manuel Jose Ferraz Pereira 8- Companhia, Limitada, respeitante ao
processo numero dois mil quinhentos e dezasseis barra noventa e nove.----------------
----------Zero um dez.- Ume informagao prestada peios elementos que compoem o iilri
para apreciageo das candidaturas tendentes Atribuigao de Boisas de Estudo a alunos do
Ensino Superior residentes neste concelho, referente ao ano letivo dois mil e dezassete
barra dois mil e dezoito, cuja fotocopie se encontra inserta de folhas sessenta e cinco a
setenta e seis da minute da presente ate. DELIBERAQAO: A Cemara delibera, por
unanimidade, atribuir as Boisas de Estudo aos alunos do Ensino Superior
referentes ao ano letivo dois mil e dezassete barra dois mii e dezoito. ---------------------
----------Zero um onze.- Para aprovagao da Exoelentissima Cernare, presente e proposte
de Toponimia para a entiga Freguesia de Vilarinho. Sobre o assunto a Comisseo de
Toponimia e 0 Engenheiro Jose Bezerra prestaram as iniormagoes que se enexam, cuja
fotocopie se encontra inserta de folhas setenta e sete a setenta e nove da minute da
presente ate. DELIBERAQAO: A Camera delibera, por unanimidade, aprovar a
Toponimia para a antiga Freguesia de Vilarinho. ---------------------------------------------------
----------Procedeu-se a leitura da minute da reuniao do executivo, a qual foi aproveda por
todos os eiementos presentes na reuniao. ----------------------------------------------------------------
----------E nada mais havendo e tratar, pelo Senhor Presidente foi declarada enoerrada a
reunieo eram dez horas e dez minutes, da qual para constar e devidos efeitos foi lavrada
a presente eta que vai ser devidamente assinada, consignando-se que todas as
deiiberagoes dele constante foram aprovadas em minute no final da reuniao, nos termos
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do numero tres 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 Mote, Tecnico Superior, a redigi, subscrevi e assino.--—

O Presldente da Camera, “ _ ,,,,,,,
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OSecreterio, ¢
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