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----------Aos sete dias do més de janeiro, do ano de dois mil e dezanove, realizou-se uma
reuniao ordinaria da Camara Municipal de Vila Verde, no edificio dos Pagos do Concelho,
sob a Presidéncia do SenhorAntc'>nio Fernando Nogueira Cerqueira Vilela, na qualidade
de Presidente deste Orgao Autarquico, com a presenoa dos Senhores Vereadores,
Manuel de Oliveira Lopes, Julia Maria Caridade Rodrigues Fernandes, Patricio Jose
Correia Pinto Araujo, José Augusto Margal Morais, Luis Loureiro de Castro e Julio Pedro
Duarte Pedralva da Silva. -------------------------------------------------------------------------------------
----------Secretariou 0 Técnico Superior Nuno Miguel Lomba Mota.---------------------------------
----------Verificada a presenoa do numero legal de Vereadores foi pelo Senhor Presidente
da Cémara, declarada aberta a reuniao eram nove horas e trinta minutos. ----------------------
----------Faltou por motivos profissionais a Senhora Vereadora Claudia da Conceigao
Cachetas Pinto, tendo solicitado a justificagao da falta e, bem assim, a sua substituigao
pelo Senhor Vereador Julio Pedro Duarte Pedralva da Silva. O executivo, por
unanimidade, entendeu justificar a falta. -------------------------------------------------------------------
----------BALANCETE: Presente o resumo diério da Tesouraria relativo ao dia quatro do
més de janeiro do ano dois mil e dezanove que acusava um saldo pecuniario de um
milhao quinhentos e oitenta mil quatrocentos e quarenta e oito euros e cinquenta e um
céntimos, cuja fotocépia se encontra inserta a folhas doze e treze da minuta da presente
ata. -----------------------------—- -----------------------------------------------------------------------------------
----------EXPEDIENTE: O que segue, acompanhado de todos os processos para
verificagao da Excelentissima Edilidade. ------------------------------------------------------------------
----------Presente, para aprovagao da Excelentissima Camara, a ata da reuniao ordinaria
de dezassete de dezembro de dois mil e dezoito, cuja fotocopia se encontra inserta de
folhas catorze a vinte e um da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Cémara
aprova, por maioria, a referida ata. O Senhor Vereador Julio Pedro Duarte Pedralva
da Silva abstém-se por n50 ter estado presente na reuniao a que diz respeito a
referida ata.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------ANTES DA ORDEM DO DIA:--------------------------------------------------—---------------
----------Uma recomendagao e trés questfies apresentadas pelos Senhores
Vereadores do Partido Socialista:------------------------------------------------------------------------
----------Sobre a recomendagao: “A Diregao-Geral de Alimentagao e Veterinaria (DGAV) e
o lnstituto da Conservagao da Natureza e das Florestas (ICNF, l.P.) elaboraram um Plano
de Agao para a Vigiléncia e Controlo da Vespa Velutina (vespa asiatica) em Portugal. Nos
termos do referido Plano, os Municipios colaboram com as entidades competentes e com
as populagoes no ambito da destruigao dos ninhos. Em dois mil e dezasseis, através do
projeto "GESVESPA", liderado pelo lnstituto Nacional de lnvestigagao Agréria e
Veterinaria, os Municipios do Cavado receberam quatrocentos mil euros para reforgar a
capacidade de combate a vespa. Em Vila Verde foi amplamente noticiada a atribuigao de
equipamentos ao abrigo desse projeto. Ao longo dos ultimos anos chegaram aos
Vereadores do Partido Socialista varias comunicagoes de populares dando conta da
existéncia de ninhos de vespas asiaticas. Todas essas comunicagoes foram remetidas
para 0 Departamento de Ambiente da Camara de Vila Verde, através do Vereador do
Ambiente. A situaoao das vespas asiaticas no nosso Concelho parece estar
descontrolada. E de lamentar profundamente a perda de vidas humanas, casos que todos
conhecemos. E também de lamentar os sucessivos ataques a pessoas, o ultimo que é do
conhecimento publico, tera acontecido em Cervaes. Em Aboim da Nébrega os ninhos
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estao a ser destruidos por voluntarios, muitas vezes sem a formaoao e o equipamento
adequado. Face a situagao que nao nos parece adequada, recomenda-se 0 reforgo e
intensificagao da agéo pela autarquia no sentido de controlar o impacto desta praga
procedendo a destruioao dos vespeiros identificados e comunicados."---------------------------
----------0 Senhor Presidente da Camara, no seguimento, declarou: O executivo
Partido Social Democrata esclarece que o Municipio de Vila Verde, desde a primeira hora,
implementou um programa de combate a vespa asiética. Alias, foi dos primeiros
Concelhos do Pais a constituir uma equipa especifica, dedicada a esse flagelo, adquirindo
equipamento e criando um programa proprio, mesmo antes deste problema estar a ser
acompanhado pelas instituigoes do Estado. Continuamos, contudo, preocupados e,
apesar de no Municipio de Vila Verde ter havido uma diminuigao significativa do problema,
este ainda nao se encontra resolvido, pelo que estao a ser implementadas novas medidas
e a ser reforgado o combate, designadamente na prevengéo e na destruioao dos
vespeiros existentes. Acrescenta-se, ainda, que esta situagao esta claramente identificada
e encontra-se mais controlada na medida em que, de ano para ano, tem havido uma
diminuigao do numero de vespeiros avistados e destruidos. -----------------------------------------
----------As questoes formuladas pelos Senhores Vereadores do Partido Socialista
sao as seguintes: -----------------------------------------------------------------------------------------------
----------UM - “ ESCOLAS - AQUECIMENTO, OU FALTA DELE:-------------------------------------
----------Considerando a noticia do passado dia quatro de janeiro de dois mil e dezanove,
dando conta de que o Centro Escolar de Vila Verde esta sem aquecimento e que a
situagéo ja se arrasta ha varios dias, situagao confirmada pelo Coordenador dessa
Escola, solicitamos a Senhora Vereadora da Educaoao que esclarega os motivos, as
diligéncias efetuadas e se a situagao ja se encontra resolvida. Questionamos ainda sobre
o funcionamento do aquecimento noutras Escolas, nomeadamente Pico, Moure e Ribeira
do Neiva.”----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------A Senhora Vereadora esclarece que: a situagao do aquecimento do Centro
Escolar de Vila Verde encontra-se resolvida. Nos restantes Centros Esoolares, apenas no
Centro Escolar de Moure, embora o aquecimento se encontre em funcionamento, existe
uma Iigeira avaria técnica que se encontra a ser resolvida ao longo do dia de hoje.”---------
----------DOIS - “ESCOLAS - CONTENTORES PARA AULAS:--—-----------------------------------
----------Considerando que a empreitada de requalificagao da Escola Basica dois, trés de
Vila Verde e da Vila de Prado foi langada a concurso em junho de dois mil e dezassete.
Considerando que as obras envolvem uma requalificagao profunda que obriga a criar
alternativas para assegurar a atividade escolar e as condigoes adequadas para alunos,
Professores e Assistentes Operacionais, nomeadamente o aluguer de contentores;
Considerando que o custo desses contentores para alojamento de alunos, Professores e
Assistentes Operacionais sera proporcional ao prazo que os mesmos forem necessarios
em fungao do andamento da obra, solicita-se que se esclarega o seguinte: ---------------------
----------Porque razao nao foi prevista a inclusao dos contentores no projeto e custo do
estaleiro como instalagoes provisorias, com manifesto ganho de eficiéncia e de eficacia
para o Municipio de Vila verde?------------------------------------------------------------------------------
----------Porque motivo so agora foi celebrado o contrato para fornecimento dos referidos
contentores?-------------------------------------------------------------------------------------------------------
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----------O atraso na celebragao deste contrato de fornecimento de contentores vai produzir
ou pode produzir custos de indemnizaoao ao empreiteiro adjudicatario das referidas
obras?”--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------0 Senhor Presidente, no seguimento, declarou: Sao questoes que as equipas
técnicas avaliaram e acompanharam. Esclarece-se, ainda, que o Municipio de Vila Verde
esta a executar uma obra que deveria ser da responsabilidade do Estado e, como tal,
deveria ser o proprio Estado a assegurar solugoes adequadas para que o funcionamento
da Escola fosse devidamente acautelado, o que nao aconteceu. Por este motivo, o
Municipio de Vila Verde teve de onerar, uma vez mais, o seu Orgamento, com custos que
deveriam ser suportados pelo Estado. Acresoe, ainda, que estas obras apenas tém uma
parte do financiamento garantido, pelo que o Municipio de Vila Verde teve que substituir o
proprio Estado numa parte consideravel do investimento efetuado, uma vez que as obras
exigidas por parte do Ministério da Educagao foram de valor muito superior aquilo que
seria previsivel. Relativamente ao inicio das obras, este processo foi efetivamente
demorado pelo facto de ter havido um grande atraso na cabimentaoao daquilo que sera a
componente de comparticipaoao do Estado, de apenas 75.000,00€ (setenta e cinco mil
euros) em cada uma destas obras e que condicionou a obtengao do processo de visto no
Tribunal de Contas.----------------------------------------------------------------------------------------------
----------Os Senhores Vereadores do Partido Socialista esclarecem: O Municipio de
Vila Verde esta a executar estas obras, com as quais concordamos, porque aceitou essa
responsabilidade em agosto de dois mil e quinze, durante o Governo de Passos Coelho,
com a assinatura do Plano para o Desenvolvimento e Coesao Territorial do Cavado,
firmado em cerimonia publica pelo proprio Presidente da Camara. --------------------------------
----------TRES - " EIUESTAO - PROGRA_||._ilA NACIONAL DE INVESTIMENTOS DOIS MIL
E TRINTA:----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------No dia dezanove de junho de dois mil e dezoito foi realizada, no LNEC, em Lisboa,
a sessao de apresentaoao do Programa Nacional de investimentos dois mil e trinta (PNI).
Este evento teve como objetivo dar a conhecer publicamente o langamento do debate
publico sobre os investimentos estratégicos a endereoar na proxima década,
considerando o balango de execugao do Plano Estratégico dos Transportes e
lnfraestruturas (PETl3+). O Programa Nacional de investimentos dois mil e trinta (PNI)
definira os investimentos estratégicos da proxima década, alinhado com os objetivos
definidos para o Portugal dois mil e trinta, com incidéncia na Mobilidade e nos
Transportes, fatores-chave para a competitividade externa e para a coesao interna do
Pals, e tendo em conta as tematicas do Ambiente e da Energia, areas intrinsecamente
ligadas a mobilidade. O referido Plano Nacional de investimentos dois mil e trinta
encontra-se praticamente ultimado e devera ser apresentado em breve a Assembleia da
Republica para aprovagao dos Deputados. O Governo prevé um investimento de 20,4 mil
milhoes de euros (vinte virgula quatro mil milhoes de euros) em grandes obras publicas na
proxima década e nos consideramos essencial que o Programa Nacional de
investimentos dois mil e trinta nao exclua Vila Verde do investimento publico em
infraestruturas, de outra forma sera preciso aguardar mais década e meia para que
projetos como Variante a Estrada Nacional cento e um sejam uma realidade O processo
de Consulta Publica do Programa Nacional de investimentos decorreu até setembro de
dois mil e dezoito em areas tematicas como a Rodovia, Ferrovia, Transporte Publicos e
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Mobilidade Urbana, Ambiente e Energia e nesse periodo entidades como Camaras
Municipais puderam apresentar propostas de alteracao ao mesmo. Assim, questionamos:-
D_ue proposta~[s_l submeteu 0 Municipio de Vila Verde no ambito da Consulta Publicg
do Programa Nacional de investimentos dois mil e trinta, cujo prazo terminou em
setembro de dois mil e dezoito’?------------------------------------------------------------------------------
----------0 Senhor Presidente da Camara esclarece: No ambito deste processo foi
desenvolvido através do proprio Municipio de Vila Verde, da CIM-Cavado (Comissao
lntermunicipal do Cavado) e da CCDR-N - Comissao de Coordenacao e Desenvolvimento
Regional do Norte, um processo de participacao para elaboracao do Programa de
investimentos Publicos dois mil e trinta. O Municipio de Vila Verde fez chegar as suas
aspiragoes que contemplavam como prioritarias a Variante a Vila Verde, o acesso a Zona
Industrial de Oleiros, através da construcao de uma variante, a criacao de um no de
ligacao a autoestrada na Lama e, em conjunto com o Municipio de Terras de Bouro, a
construcao da antiga Estrada Municipal trezentos e sete que liga Terras de Bouro a Ponte
de Lima. Ja antes havia apresentado uma candidatura que previa a requalificacao e
acessibilidade no Parque Industrial de Oleiros e Ampliacao e Requalificacao do Parque
Industrial de Géme. Apesar da insisténcia para que estas obras fossem, efetivamente,
incluidas neste Plano de investimentos Nacional - que consideramos essenciais para o
desenvolvimento e crescimento do Concelho de Vila Verde -, sabemos agora que o
Governo decidiu nao as contemplar neste Programa. Contudo, ja fizemos notar que nao
ficaremos passivos perante esta injustica com o Concelho de Vila Verde e a sua
populacao que fica assim, mais uma vez, arredada de investimentos que iriam alavancar
a estrutura economica e o desenvolvimento do Concelho, garantindo um equilibrio e um
desenvolvimento global que faria de Vila Verde um Concelho muito mais atrativo. Acresce,
ainda, que os instrumentos de gestao do territorio, designadamente o Plano Diretor
Municipal, foram desenhados com uma estratégia que previa que estes investimentos
fossem executados no sentido de obtermos um crescimento harmonioso e equilibrado de
todo o territorio. Entendemos que este é um assunto que deve merecer uma preocupacao
atenta e, simultaneamente, global, de todas as forcas politicas que nao devem nunca
baixar os bracos, uma vez que na falta destes investimentos o Concelho de Vila Verde
ficara altamente prejudicado no seu desenvolvimento. Quero ainda acrescentar que o
Municipio de Vila Verde esta ja a estudar propostas alternativas que possam, a curto
prazo, minimizar os efeitos que poderao advir do facto da nao realizacao destes
investimentos, designadamente, do Acesso a Zona Industrial de Oleiros e criacao de vias
municipais alternativas a Estrada Nacional cento e um, sobretudo de ligacao entre o Sul
do Concelho e a passagem pelo Centro Urbano de Vila Verde.-------------------------------------
----------Os Senhores Vereadores do Partido Socialista questionam se a Camara de Vila
Verde apresentou ou nao contributos ou propostas no ambito da Consulta Publica do
Programa Nacional de investimentos? Se o fez, solicitamos copia dos documentos
submetidos nesse ambito. -------------------------------------------------------------------------------------
----------No seguimento, declarou o Senhor Presidente da Camara: Como ja foi
referido, o Municipio de Vila Verde apresentou como propostas a construgao da Variante a
Vila Verde, a construgao da Variante a Vila de Prado com ligacao ao Parque Industrial de
Oleiros, o no de acesso a autoestrada na Lama e, em conjunto com o Municipio de Terra
de Bouro, a construcao da Estrada Municipal trezentos e sete. -------------------------------------
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----------ZERO UM.- CONHECIMENTOS BARRA RATlFlCAQDES.- 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 processos de contratos de agua e
recolha de Aguas Residuals Domésticas referente ao més de novembro., cuja fotocopia
se encontra inserta de folhas vinte e dois a vinte e seis da minuta da presente ata.
DELIBERAQAO: A Camara toma conhecimento.----------------------------------------------------
----------Zero um zero dois.- Para conhecimento da Excelentissima Camara, presente o
protocolo de cooperacao celebrado entre a Comissao Nacional da Unesco e a ADOL-
Associacao Domingos de Oliveira Lopes, relativo a criacao de um clube Unesco, cuja
fotocopia se encontra inserta de folhas vinte e sete a trinta e um da minuta da presente
ata. DELIBERAQAO: A Camara toma conhecimento.---------------------------------------------------
----------ZERO DOlS.- DlVERSOS.- Zero dois zero um.- Presente o processo zero um
barra dois mil e dezoito barra oitocentos e trinta e seis, em nome de Lucemplast Limitada,
para que a Camara Municipal reconheca o seu relevante interesse publico e conceda a
isencao de taxas ao abrigo do numero trés, do artigo vinte e cinco-A, do Regulamento de
Liquidacao e Cobranca de Taxas Municipais em vigor, cuja fotocopia se encontra inserta
de folhas trinta e dois a trinta e cinco da minuta da presente ata. DELIBERAQAO:
Deliberado, por unanimidade, reconhecer o interesse municipal da presente
operagao urbanistica tendo em conta, designadamente, 0 potencial contributo para
o desenvolvimento economico e social no que concerne a criagao de emprego, ao
montante do investimento e inovagao tecnologica. Em consequéncia, concede-se a
isengao de taxas ao abrigo do numero trés, do artigo vinte e cinco-A, do
Regulamento de Liquidagao e Cobranga de Taxas Municipais em vigor.-------------------
----------Zero dois zero dois.- Presente o processo zero um barra dois mil e treze barra
quatrocentos e noventa, em nome de Sociedade Construcoes Antonio Gomes & Silva,
Limitada referente a uma construcao - armazém, sita no lugar do Barreiro, Freguesia da
Vila de Prado, para deliberacao sobre a caducidade da Iicenga ao abrigo do disposto no
numero cinco, do artigo setenta e um, do Regime Juridico de Urbanizacao e Edificacao,
por forca da aplicacao da alinea a), do numero trés, do referido artigo, cuja fotocopia se
encontra inserta a folhas trinta e seis e trinta e sete da minuta da presente ata.
DELIBERAQAO: A Camara delibera, por unanimidade, declarar a caducidade da
licenga de construcao, ao abrigo do disposto no numero cinco, do artigo setenta e
um, do Regime Juridico de Urbanizagao e Edificagao, por forga da aplicacao da
alinea a), do numero trés, do referido artigo, respeitante ao processo zero um barra
dois mil e treze barra quatrocentos e noventa, em nome de Sociedade Construgoes
Antonio Gomes & Silva Limitada, de acordo com as informacoes técnicas
constantes do processo.-----------------------------------------------------------------------------------
----------Zero dois zero trés.- Presente o processo zero um barra dois mil e dezasseis
barra quarenta e oito, em nome de Maria de Fatima Rodrigues da Silva Martins, referente
a uma Ampliacao e Reconstrucao - Habitacao, sita no lugar de Boucinhas, da Uniao das
Freguesias de Pico de Regalados, Gondiaes e Mos, para deliberacao sobre a caducidade
da licenca ao abrigo do disposto no numero cinco, do artigo setenta e um, do Regime
Juridico de Urbanizacao e Edificacao, por forca da aplicacao do numero dois, do referido
artigo, cuja fotocopia se encontra inserta a folhas trinta e oito e trinta e nove da minuta da
presente ata. DELIBERAQAO: A Camara delibera, por unanimidade, declarar a
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caducidade da licenca de construcao, ao abrigo do disposto no numero cinco do
artigo setenta e um do Regime Juridico de Urbanizagao e Edificacao por forca da
aplicacao do numero dois, do referido artigo, respeitante ao processo zero um barra
dois mil e dezasseis barra quarenta e oito, em nome de Maria de Fatima Rodrigues
da Silva Martins, de acordo com as informagoes técnicas constantes do processo.--
----------Zero dois zero quatro.- Presente o processo zero trés barra dois mil e dezoito
barra setecentos e oitenta e quatro, em nome de Marlene Cristina Oliveira Fernandes, sito
no lugar do Barreiro, da Freguesia da Vila de Prado, para emissao de parecer ao abrigo
do artigo cinquenta e quatro, numero um, da Lei numero noventa e um barra noventa e
cinco, de dois de setembro, na redacao que lhe foi conferida pela Lei numero setenta
barra dois mil e quinze, de dezasseis de julho, relativo ao pedido de certidao para efeitos
de compropriedade, de acordo com as informacoes técnicas constantes do processo, cuja
fotocopia se encontra inserta de folhas quarenta a quarenta e trés da minuta da presente
ata. DELIBERACAO: A Camara delibera, por unanimidade, emitir parecer favoravel
para emissao de certidao de compropriedade, ao abrigo do artigo cinquenta e
quatro, numero um, da Lei numero noventa e um barra noventa e cinco, de dois de
setembro, nos termos das informagoes técnicas constantes do processo zero trés
barra dois mil e dezoito barra setecentos e oitenta e quatro, em nome de Marlene
Cristina Oliveira Fernandes, de acordo com as informagoes técnicas constantes do
processo.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------Zero dois zero cinco.- Presente o processo zero um barra dois mil e doze barra
duzentos e vinte e trés, em nome de Francisco Jorge Costa Quinta do Vale, referente a
uma ampliacao e reconstrucao-Habitacao, sita no lugar de Bougos, da Freguesia da Lage,
para deliberacao sobre a caducidade da licenca ao abrigo do disposto no numero cinco,
do artigo setenta e um, do Regime Juridico de Urbanizacao e Edificacao, por forca da
aplicacao do disposto na alinea d), numero trés, do referido artigo, cuja fotocopia se
encontra inserta a fohas quarenta e quatro e quarenta e cinco da minuta da presente ata.
DELIBERACAO: A Camara delibera, por unanimidade, declarar a caducidade da
licenca de construcao, ao abrigo do disposto no nfimero cinco, do artigo setenta e
um, do Regime Juridico de Urbanizagao e Edificacao, por forga da aplicagao do
disposta na alinea d), do numero trés, do referido artigo, respeitante ao processo
zero um barra dois mil e doze barra duzentos e vinte e trés, em nome de Francisco
Jorge Costa Quinta do Vale, de acordo com as informacoes técnicas constantes do
processo.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------Zero dois zero seis.- Presente a proposta apresentada pelo Senhor Presidente
da Camara, relativa a Concretizacao da transferéncia de competéncias para as autarquias
locais ao abrigo da Lei numero cinquenta barra dois mil e dezoito, de dezasseis de
agosto, e diplomas setoriais publicados, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas
quarenta e seis a cinquenta e nove da minuta da presente ata. DELIBERACAO:
Deliberado, por unanimidade, aprovar, para efeitos de submissao a deliberagao da
Assembleia Municipal, a proposta de que o Municipio nao pretende a transferéncia
das competéncias no ano de dois mil e dezanove previstas nos seguintes diplomas
legais:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------a) Decreto-Lei numero noventa e sete barra dois mil e dezoito, de vinte e sete de
novembro, ao abrigo do artigo treze, numero dois; -----------------------------------------------------
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----------b) Decreto-Lei numero noventa e oito barra dois mil e dezoito, de vinte e sete de
novembro, ao abrigo do artigo nono, numero dois; -----------------------------------------------------
----------c) Decreto-Lei numero cem barra dois mil e dezoito, de vinte e oito de novembro,
ao abrigo do artigo catorze, numero dois; -----------------------------------------------------------------
----------d) Decreto-Lei numero cento e um barra dois mil e dezoito, de vinte e nove de
novembro, ao abrigo do artigo décimo, numero dois;--------------------------------------------------
----------e) Decreto-Lei numero cento e trés barra dois mil e dezoito, de vinte e nove de
novembro, ao abrigo do artigo sexto numero dois; ------------------------------------------------------
----------t) Decreto-Lei numero cento e quatro barra dois mil e dezoito, de vinte e nove de
novembro, ao abrigo do artigo vinte e um, numero dois; ----------------------------------------------
----------g) Decreto-Lei numero cento e cinco barra dois mil e dezoito, de vinte e nove de
novembro, ao abrigo do artigo dezassete, numero dois; ----------------------------------------------
----------h) Decreto-Lei numero cento e seis barra dois mil e dezoito, de vinte e nove de
novembro, ao abrigo do artigo dezasseis, numero dois;-----------------------------------------------
----------i) Decreto-Lei numero cento e sete barra dois mil e dezoito, de vinte e nove de
novembro, ao abrigo do artigo décimo segundo, nomero dois; -------------------------------------
----------Mais se delibera:--—----------------------------------------------------------------------------------
----------UM) Excetuar as competéncias a transferir para os orgaos das entidades
intermunicipais previstas no Decreto-Lei numero noventa e nove barra dois mil e dezoito,
de vinte e oito de novembro, no dominio da promocao turistica interna sub-regional, e no
Decreto-Lei numero cento e dois barra dois mil e dezoito, de vinte e nove de novembro,
no dominio dos projetos financiados por fundos europeus e programas de captacao de
investimento viabilizando que a CIM - Comunidade lntermunicipal do Cavado possa terja
em dois mil e dezanove um papel mais ativo no ambito das referidas competéncias, 0 que
implicara a aceitacao unanime de todos os municipios da CIM - Comunidade
lntermunicipal do Cavado. -------------------------------------------------------------------------------------
----------DOIS) Que a referida deliberacao seja de imediato comunicada a Direcao-Geral
das Autarquias Locals, atento o prazo limite estabelecido em cada um dos citados
diplomas legals. ------------------------------------------------------------------------------------------------
----------TRES) Que no ambito da Assembleia Municipal seja constituida uma comissao
que integre representantes de todas as bancadas para efeitos do proposto no ponto vinte
e dois da presente proposta. ----------------------------------------------------------------------------------
-— ------Procedeu-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, 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 Camara, 11,];,i,g-.____.__-..__;-I___--=
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O Secretario, _ \\/ / '\ __ I" 7U L P
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