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ATA DA REUNIAO ORDINARIA DE 03/06/2019
----------Aos trés dias do més de junho, do ano de dois mil e dezanove, realizou-se uma
reuniao ordinaria da Camara Municipal de Vila Verde, no edificio dos Pacos do 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 José
Correia Pinto Araujo, Jose Augusto Marcal Morais, Luis Loureiro de Castro e Claudia da
Conceicao Cachetas Pinto. ---------------------------------------------------------------------------------------------Secretariou o Técnico Superior Nuno Miguel Lomba Mota.------------------------------------------Veriﬁcada a presenca do numero legal de Vereadores foi pelo Senhor Presidente
da Camara, declarada abena a reuniao eram nove horas e trinta minutos.-------------------------------BALANCETE: Presente o resumo diario da Tesouraria relativo ao dia trinta e um
do més de maio do ano dois mil e dezanove que acusava um saldo pecuniario de um
milhao quinhentos e oitenta e seis mil cento e vinte e sete euros e seis céntimos, cuja
fotocopia se encontra inserta a folhas treze e catorze da minuta da presente ata.----------------------EXPEDIENTE: O que segue, acompanhado de todos os processos para
verificacao da Excelentissima Edilidade. ---------------------------------------------------------------------------Determinou-se, por unanimidade, que a préxima reuniao ﬁque agendada para o
dia catorze de junho, as nove horas e trinta minutos. Determinou-se, ainda, também por
unanimidade, que a ordem de trabalhos seja remetida no dia onze de junho, através dos
meios habituais. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Presente, para aprovacao da Excelentissima Cémara, a ata da reuniao ordinaria
de vinte de maio de dois mil e dezanove, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas
quinze a vinte e um da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Camara delibera, por

unanimidade, aprovar a referida ata.-----------------------------------------------------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA:-------------------------------------------------------------------------------Uma recomendagéo apresentada pelos Senhores Vereadores do Partido
Socialista referente ao <<Projeto-Piloto da tarifa social no gas de garrafa», cuja
fotocopia se encontra inserta a folhas vinte e dois da minuta da presente ata: ----------------—------O Governo, através da Direcao-Geral de Energia e Geologia lancou 0 ProjetoPiloto da tarifa social no gas de garrafa, permitindo a todos os municipios que a ele
pretendam aderir, a possibilidade de assegurar aos seus munlcipes uma tarifa social para
este bem de primeira necessidade. Os municipios que pretendam participar no ProjetoPiloto da tarifa social no gas de garrafa tém sensivelmente trinta dias para manifestarem a
sua intencao, que impoe varias obrigacoes, segundo a portaria publicada em Diario da
Republica. Devem os Municipios assegurar e demonstrar que tém capacidade e meios
para o cumprimento" dessas obrigacoes, que mais nao sac do que “dispor de instalacoes
que reunam as condicoes técnicas, de seguranca e logisticas necessarias a
comercializagao de GPL engarrafado” e “garantir o normal funcionamento do local de
venda, incluindo um periodo de atendimento minimo de sete horas diarias nos dias uteis”.
Acreditamos que esta perfeitamente ao alcance desta autarquia. Segundo 0 diploma,
cada beneﬁciario da tarifa social no GPL tera direito, no maximo, por més, a preco
solidario, a trés garrafas de tipologia T3 (de oito a quinze kg) e uma de tipologia T5
superior a quinze Kg. Nos agregados familiares constituidos por mais de quatro membros,
o limite aumenta para quatro garrafas da tipologia T3 por més ou para dezasseis garrafas
da tipologia T5 por ano. Considerando os beneflcios desta medida e em especial o
impacto que pode ter nos municipes economicamente mais vulneréveis, os Vereadores do
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Partido Socialista recomendam a adesao deste Municipio ao Projeto-Piloto da tarifa social
no gas de garrafa. ------------------------------------------------------------------------------------------------

----------ZERO UM.- CONHECIMENTOS BARRA RATlFlCA(;6ES.- 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 abril dois mil e dezanove,
cuja fotocopia se encontra inserta de folhas vinte e trés a vinte e seis da minuta da
presente ata. DELIBERAQAO: A Camara toma conhecimento.-------------------------------------------ZERO DOlS.- DlVERSOS.- Zero dois zero um.- Uma informacao, prestada pela
Técnica Superior do Servico Social, Dr.a Isabel Lopes, relativa ao apoio a refeicao e
prolongamento de Horario no Jardim de lnféncia de Vila Verde, para a menor Safaria
Trindade Calha, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas vinte e sete a trinta da minuta
da presente ata. DELIBERAQAO: A Camara delibera, por unanimidade, apoiar a
refeigao e prolongamento de horario no Jardim de lnfancia de Vila Verde, para a
menor Safaria Trindade Calha, nos termos da informagao prestada pela técnica.---------------Zero dois zero dois.- Uma informacao, prestada pela Técnica Superior do
Servico Social, Dr.“ Isabel Lopes, relativa ao apoio a refeicao e prolongamento de horario
no Jardim de lnfancia de Turiz, para o menor Lucas Manuel Goncalves da Costa Silva
Santos, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas trinta e um a trinta e quatro da minuta
da presente ata. DELIBERAQAO: A Camara delibera, por unanimidade, apoiar a
refeigao e prolongamento de horério no Jardim de lnfancia de Turiz, para 0 menor

Lucas Manuel Gongalves da Costa Silva Santos, nos termos da informagao
prestada pela técnica.--------------------------------------------------------------------------------------------------Zero dois zero trés.- Uma informacao, prestada pelo Chefe da Divisao de
Educacao e Promocao Social, Dr. Adelino Machado, para atribuicao de apoio financeiro,
no montante equivalente de €25.000,00 (vinte e cinco mil euros), ao Ensino Artistico da
Musica no ano letivo dois mil e dezoito barra dois mil e dezanove, cuja fotocopia se
encontra inserta a folhas trinta e cinco e trinta e seis da minuta da presente ata.
DELIBERAQAO: Deliberado, por unanimidade, atribuir o apoio ﬁnanceiro no
montante equivalente de €25.000,00 (vinte e cinco mil euros), ao Ensino Artistico da
Musica no ano letivo dois mil e dezoito barra dois mil e dezanove, de acordo com a
informagao prestada pelo técnico.--------------------------------------------------------------------------------Zero dois zero quatro.- Outra informacao do Chefe da Divisao de Educacao e
Promocao Social, Dr. Adelino Machado, para atribuicao de apoio financeiro para
transporte, a Associacao Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadao Deficiente Mental de
Braga, no montante mensal de 745,00€ (setecentos e quarenta e cinco euros),
perfazendo o montante global de 8.195,00€ (oito mil cento e noventa e cinco euros),
referente ao transporte dos alunos que frequentam o seu Centro de Atividades
Ocupacionais (CAO), no ano letivo de dois mil e dezoito barra dois mil e dezanove, cuja
fotocopia se encontra inserta a folhas trinta e sete e trinta e oito da minuta da presente
ata. DELIBERAQAO: A Camara delibera, por unanimidade, atribuir 0 apoio ﬁnanceiro
a Associacao Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadéio Deﬁciente Mental de Braga,
no montante mensal de 745,00€ (setecentos e quarenta e cinco euros), perfazendo 0
montante global de 8.195,00€ (oito mil e cento e noventa e cinco euros), referente ao
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transporte dos alunos que frequentam o seu Centro de Atividades Ocupacionais
(CAO), no ano letivo de dois mil e dezoito barra dois mil e dezanove.---------------------—-------Zero dois zero cinco.- Ainda outra informacao, do Chefe da Divisao de Educacao
e Promocao Social, Dr. Adelino Machado, para atribuicao de um apoio ﬁnanceiro no
montante de € 1.000,00 (mil euros), ao Grupo Folclorico da Associacao Juvenil Desportiva
e Recreativa e Cultural de Atiaes, para suportar a despesa na aquisicao de trajes, para o
referido Grupo, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas trinta e nove a quarenta e um
da minuta da presente ata. DELIBERACAO: A proposta nao é aprovada, em face da
abstengao dos Senhores Vereadores do Partido Social Democrata e os votos contra
dos Senhores Vereadores do Partido Socialista.---------------------------------------------------—-------Os Senhores Vereadores do Partido Socialista apresentam a seguinte
declaragao: Os Vereadores do Partido Socialista reconhecem o mérito e o trabalho que
as Associacoes e Grupos Culturais, Desportivos e Recreativos tém feito no Concelho de
Vila Verde. Por esse motivo, em novembro de dois mil e dezoito votaram favoravelmente
a listagem de subsidios a conceder a estas instituicoes. Nessa listagem aprovada por
unanimidade, com os votos favoraveis dos Vereadores do Partido Socialista, consta a
atribuicao de 1400 euros (mil e quatrocentos euros) a Associacao Juvenil Desportiva,
Recreativa e Cultural de Atiaes. 400 euros (quatrocentos euros) para atividades gerais e
1000 euros (mil euros) para o Rancho Folclorico. Volvidos poucos meses da atribuicao
desse apoio, estranhamente - ou nao - surge uma informacao dos servicos de Acao
Social, tutelados pela Vereadora da Cultura, para atribuicao de mais 1000 euros (mil
euros) a Associacao Juvenil Desportiva, Recreativa e Cultural de Atiées. E dizemos
estranhamente porque este pedido esta suportado num documento sem data, que tera
sido entregue em mao a “Doutora Julia Fernandes” e nao pode ser dissociado das
declaragoes que a Dona Rosa, suposta Presidente desta Associacao, fez a reportagem da
Radio Televisao Portuguesa, no sabado dezoito de maio, a chegada a um comicio do
Partido Social Democrata na Quinta da Malafaia. A Dona Rosa, foi das primeiras a chegar
ao comicio do Partido Social Democrata no ambito das Eleicoes Europeias, e conforme
diz a propria a reporter da Radio Televisao Portuguesa, justifica a presenca com esta
grave declaracao: “é um dever, mas ao mesmo tempo é um favor e respeito pelas
pessoas que nos convidam". A Dona Rosa aﬁrma que foi convidada pela “Doutora da
Cultura". Ou seja, a Dona Rosa foi ao comicio do Partido Social Democrata no ambito das
Eleicoes Europeias porque aparentemente deve favores a “Doutora da Cultura", pessoa
que ela diz respeitar. Se estas declaracoes sao graves e indiciam troca de favores, mais
estranho ainda é que nesta Reuniao de Camara, poucas semanas depois da declaracao
de vassalagem da Dona Rosa a “Doutora da Cultura” perante as Camaras da Radio
Televisao Portuguesa, surja proposto pela Vereadora da Cultura, a “Doutora Julia
Fernandes”, como disse a Dona Rosa, um subsidio extraordinario de 1000 euros (mil
euros) para a “Associacao da Dona Rosa". Os Vereadores do Partido Socialista votam
contra este apoio, pois nao esta fundamentado nem suportado em documentos que
suportam a despesa ou 0 custo estimado, condenando veementemente esta aparente
implicita relacao de troca de favores que, ao que tudo indica, envolve subsidios
camararios.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Os Senhores Vereadores do Partido Social Democrata apresentam a
seguinte declaragao: Uma vez que é colocada em causa a falta de fundamentacao
relativa ao material referenciado, deve ser solicitado a respetiva Associacao um
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orcamento ou as faturas das despesas efetuadas. Os subsidios anuais atribuidos apoiam
as atividades gerais das Associacoes que decorrem ao longo do ano, sendo que, sempre
que ha necessidade de investir no vestuario, nos instrumentos ou até nas atividades, tais
como, gravacoes de CDs ou deslocacoes dos Grupos ao estrangeiro, ha pedidos
extraordinarios que sao remetidos a Reunioes do Executivo. Neste caso, trata-se de um
pedido extraordinario para remodelacao de vestuario e para a aquisicao de uma nova
Bandeira para o Grupo Folclorico. --------------------------------------------------------------------------—-------A Senhora Vereadora da Educacao, Cultura e Acao Social apresenta a
seguinte declaracao: “Acho lamentavel que se misturem os assuntos e que se lancem
suspeicoes sobre pessoas que dao o melhor pela sua terra e pela cultura popular”. -----------------Zero dois zero seis.- Uma proposta, apresentada pelos Senhores Vereadores do
Partido Socialista, relacionada com as ligacoes de Sa de Miranda a Ribeira do Neiva,
Zona do Norte do Concelho, através da qual se propoe que se avalie e encete esforcos
junto dos atuais proprietarios da “Casa do Coto”, sita em Duas lgrejas, onde viveu Sa de
Miranda, no sentido de a adquirir e requalificar, tornando o espaco como uma referéncia
Cultural. Mais se propoe que o Municipio de Vila Verde realize as proximas edicoes da
feira quinhentista em homenagem a Sa de Miranda na Ribeira do Neiva, local onde
efetivamente o Poeta viveu, mantendo as restantes parcerias e atividades envolvendo
nelas todo o Concelho, cuja fotocopia se encontra inserta a folhas quarenta e dois da
minuta da presente ata. DELIBERACAO: A Camara delibera, por unanimidade,
aprovar a proposta apresentada.----------------------------------------------------------------------------------Os membros do Executivo Partido Social Democrata declaram que as
iniciativas Culturais associadas ao Sa de Miranda também ja tém lugar na Ribeira do

Neiva e assim continuara a ser, para que este icone da Cultura e Literatura Portuguesa
continue a ser lembrado e associado as Terras do Neiva. Relativamente a aquisicao da
possivel propriedade onde tera vivido Sa de Miranda, o Municipio de Vila Verde ja tem,
desde ha longa data, procurado negociar a sua aquisicao. ------------------------------------------—-------Zero dois zero sete.- Presente o processo numero zero trés barra dois mil e
dezanove barra trezentos e quarenta e trés, em nome de Domingos Abel Rodrigues Sa
Barros, sito no lugar de Serem, da Freguesia de Ponte, para emissao do competente
parecer, tendente a 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, na redacao que lhe foi conferida pela Lei numero setenta barra dois mil
e quinze, de dezasseis de julho, tendo em consideracao o teor das informacoes técnicas
constantes do processo, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas quarenta e trés a
quarenta e cinco da minuta da presente ata. DELIBERACAO: A Camara delibera, por
unanimidade, emitir parecer favoravel relativamente a 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, na redagao que lhe foi
conferida pela Lei numero setenta barra dois mil e quinze, de dezasseis de julho,
tendo em conta 0 teor das informacoes constantes no processo numero zero trés
barra dois mil e dezanove barra trezentos e quarenta e trés, em nome de Domingos
Abel Rodrigues Sa Barros.— ----------------------------------------------------------------------------------------Zero dois zero oito.- Presente o processo numero zero trés barra dois mil e
dezanove barra trezentos e trés,, em nome de Luis Miguel Aleixo Santos, sito no lugar do
Fojo, da Uniao das Freguesias de Pico de Regalados, Gondiaes e Mos, para emissao do
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competente parecer, tendente a emissao de certidao de compropriedade, ao abrigﬁ
artigo cinquenta e quatro, l‘|UlTl8l'O 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, tendo em consideracao o teor das informacoes
técnicas constantes do processo, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas quarenta e
seis a quarenta e oito da minuta da presente ata. DELIBERACAO: A Camara delibera,
por unanimidade, emitir parecer favoravel relativamente a emissao de certidao de
compropriedade, ao abrigo do artigo cinquenta e quatro, nﬁmero um, da Lei nﬁmero
noventa e um barra noventa e cinco, de dois de setembro, na redagao que lhe foi
conferida pela Lei nﬁmero setenta barra dois mil e quinze, de dezasseis de julho,
tendo em conta o teor das informagoes constantes no processo nﬁmero zero trés
barra dois mil e dezanove barra trezentos e trés, em nome de Luis Miguel Aleixo
Santos.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zero dois zero nove.- Uma informacao, prestada pela Jurista Ana Paula
Bettencourt, relacionada com o Recurso Hierarquico, referente a Paula Cristina da Costa
Moreira, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas quarenta e nove a cinquenta e trés
da minuta da presente ata.---------------------------------------------------------------------------------------------Declaracao prévia: A Senhora Vereadora da Educacao, Cultura e Acao Social da
Camara Municipal de Vila Verde, Dr? Jﬂlia Fernandes, nao participa na discussao nem na
votacao por se tratar do recurso relativo a um ato administrativo por si exarado. -----------------------DELIBERACAO: Deliberado, por unanimidade, indeferir o recurso
hierarquico apresentado, atentos os fundamentos e conclusﬁes constantes no

parecer da Divisao Juridica, que aqui se consideram integralmente reproduzidos.---—- ------Zero dois dez.- O processo zero um barra dois mil e dezoito barra trinta e trés, em
nome da Maria Emilia Estrada Araujo, respeitante a Construcao - lndustria
Transformadora, sita no lugar da Tomada, Freguesia de Oleiros, para deliberacao
adequada, atento o teor da informacao de apreciacao técnica e informacoes prestadas
pela Divisao Juridica, constantes do processo, cuja fotocépia se encontra inserta de
folhas cinquenta e quatro a setenta e trés da minuta da presente ata.-------------------------------------Declaracao prévia: O Senhor Vereador da Qualidade, Ordenamento e Gestao do
Territorio, Dr. Manuel Lopes, nao participa na discussao nem na votacao por se tratar do
recurso relativo a um ato administrativo por si exarado. --------------------------------------------------------DELIBERACAO: A Camara delibera, por unanimidade, solicitar um parecer a
um/a jurista de reconhecido mérito na area do Direito do Urbanismo, remetendo a
decisao sobre 0 recurso hierarquico apresentado para um momento ulterior a
emissao do antedito parecer.------------------------------------------------------------------------------—-----Zero dois onze.- Presente o processo nL'1mero zero trés barra dois mil e dezanove
barra trezentos e vinte e seis, em nome de José Neves Goncalves, sito no lugar de
Laranjeira, da Uniao de Freguesias do Vade, para emissao do competente parecer,
tendente a 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, na redacao que lhe foi conferida pela Lei numero setenta barra dois mil e
quinze, de dezasseis de julho, tendo em consideracao o teor das informacoes técnicas
constantes do processo, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas setenta e quatro a
oitenta e um da minuta da presente ata. DELIBERACAO: A Camara delibera, por
unanimidade, emitir parecer favoravel relativamente a emissao de certidao de
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compropriedade, ao abrigo do artigo cinquenta e quatro, nL'|mero um, da Lei mimeri
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,
tendo em conta o teor das informagﬁes constantes no processo numero zero trés
barra dois mil e dezanove barra trezentos e vinte e seis, em nome de José Neves
Goncalves.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zero dois doze.- Presente o processo ntlmero zero trés barra dois mil e dezanove
barra trezentos e quatro, em nome de Luis Miguel Aleixo Santos, sito no lugar da lgreja,
da Freguesia de Géme, para emissao do competente parecer, tendente a 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, na redacao que lhe foi
conferida pela Lei ntlmero setenta barra dois mil e quinze, de dezasseis de julho, tendo
em consideracao o teor das informagoes técnicas constantes do processo, cuja fotocopia
se encontra inserta de folhas oitenta e dois a oitenta e quatro da minuta da presente ata.
DELIBERACAO: A Camara delibera, por unanimidade, emitir parecer favoravel
relativamente a emissao de certidao de compropriedade, ao abrigo do artigo
cinquenta e quatro, nﬁmero um, da Lei nﬁmero noventa e um barra noventa e cinco,
de dois de setembro, na redacao que lhe foi conferida pela Lei nﬁmero setenta barra
dois mil e quinze, de dezasseis de julho, tendo em conta o teor das informacoes
constantes no processo nL'|mero zero trés barra dois mil e dezanove barra trezentos
e quatro, em nome de Luis Miguel Aleixo Santos.--------------------------------------------------

----------Zero dois treze.- Uma lnformacao, prestada pelo Chefe da Divisao de
Ordenamento do Territorio, Engenheiro José Bezerra, relacionada com Propostas de
Novas Delimitacoes das Areas de Reabilitacao Urbana de Vila Verde, Vila de Prado,
Moure, Pico de Regalados e Portela do Vade, cuja fotocépia se encontra inserta de folhas
oitenta e cinco a cento e trinta e seis da minuta da presente ata. DELIBERACAO: A
Camara delibera, por unanimidade, aprovar os documentos relativos as Propostas
de Nova Delimitagao da Area de Reabilitacao Urbana de Vila Verde, Vila de Prado,
Moure, Pico de Regalados e Portela do Vade e 0 seu envio, para aprovacao pela
Assembleia Municipal e posterior publicacao em Diario da Repﬁblica de Aviso
dando nota da aprovacao das ARU - Areas de Reabilitacao Urbana, bem como dar
conhecimento da nova delimitagao ao IHRU - lnstituto da Habitacao e Reabilitacao
Urbana.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zero dois catorze.- Para aprovacao da Excelentissima Camara, presente as
minutas dos contratos do empréstimo BEI - Banco Europeu de lnvestimento, cuja
fotocopia se encontra inserta de folhas cento e trinta e sete a duzentos e vinte e um da
minuta da presente ata. -------------------------------------------------------------------------------------------------Uma questao prévia apresentada pelos Senhores Vereadores do Partido
Socialista: Em julho de dois mil e dezoito foi aprovado por unanimidade um empréstimo
ao Banco Europeu de lnvestmento que o Executivo Partido Social Democrata aﬁrmou que
seria de trés virgula dois milhoes de euros. Hoje veriﬁcamos que afinal o ﬁnanciamento é
de sensivelmente dois virgula dois milhoes de euros. Queira por favor explicar. ------------------------No seguimento pronunciou-se 0 Senhor Presidente: lnformo que o processo
de empréstimo é acompanhado pela Agéncia para o Desenvolvimento e Coesao l.P., e
que os valores inscritos sao aqueles que constam nos respetivos contratos. -------------------
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--------DELIBERACAO: A Camara, delibera, por unanimidade, aprovar as minutasi
dos contratos do empréstimo Banco Europeu de lnvestimento.---------------------------------------Zero dois quinze.- A proposta l'll]lTl8l'O onze trezentos e um barra dois mil e
dezanove, do Senhor Vereador da Qualidade, Ordenamento e Gestao do Territorio, para
abertura de procedimento concursal comum, na modalidade de relacao juridica de
emprego pﬂblico por tempo indeterminado, tendo em vista 0 preenchimento de vinte e
nove postos de trabalho, previstos no Mapa de Pessoal deste Municipio para 0 ano de
dois mil e dezanove, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas duzentos e vinte e dois a
duzentos e vinte e nove da minuta da presente ata. DELIBERACAO: Deliberado, por
maioria, com a abstencao dos Senhores Vereadores do Partido Socialista, proceder
a abertura de procedimento concursal comum, na modalidade de relagao juridica de
emprego publico por tempo indeterminado, tendo em vista o preenchimento de
vinte e nove postos de trabalho, previstos no Mapa de Pessoal deste Municipio para
0 ano de dois mil e dezanove, de acordo com a proposta nﬁmero onze trezentos e
um barra dois mil e dezanove do Senhor Vereador da Qualidade, Ordenamento e
Gestao do Territorio.----------------------------------------------------------------------------------------------------Declaracao de voto: Os Senhores Vereadores do Partido Socialista abstém-se
por se tratar de matéria eminentemente administrativa. ----------------------------------------------—--------Zero dois dezasseis.- O oficio da Associacao Cultural Desportiva e Recreativa de
Godinhacos, a solicitar atribuicao de um subsidio no montante de € 1000,00 (mil euros),
para a construcao de um muro de vedacao no campo de Futebol de Godinhacos, cuja
fotocopia se encontra inserta de folhas duzentos e trinta a duzentos e trinta e dois da

minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Camara delibera, por unanimidade, atribuir
um subsidio no montante de € 1000,00 (mil euros), para a construcao de um muro
de vedacao no campo de Futebol de Godinhagos.----------------------------------------------------------Zero dois dezassete.- Presente o processo numero zero trés barra dois mil e
dezanove barra trezentos e trinta e seis, em nome de Rafael Filipe Goncalves Leal, sito
no lugar da Gandara, da Freguesia de Freiriz, para emissao do competente parecer,
tendente a 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, na redacao que lhe foi conferida pela Lei numero setenta barra dois mil e
quinze, de dezasseis de julho, tendo em consideracao 0 teor das informacoes técnicas
constantes do processo, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas cento e trinta e trés a
duzentos e trinta e seis da minuta da presente ata. DELIBERACAO: A Camara delibera,
por unanimidade, emitir parecer favoravel relativamente a emissao de certidao de
compropriedade, ao abrigo do artigo cinquenta e quatro, nﬁmero um, da Lei numero
noventa e um barra noventa e cinco, de dois de setembro, na redagao que lhe foi
conferida pela Lei nL'|mero setenta barra dois mil e quinze, de dezasseis de julho,
tendo em conta o teor das informacoes constantes no processo numero zero trés
barra dois mil e dezanove barra trezentos e trinta e seis, em nome de Rafael Filipe
Gongalves Leal.----------------------------------------------------------------------------------------------------------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 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
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deliberacoes dela constante foram aprovadas em minuta no final da reuniao, nos termos
do numero trés do artigo cinquenta e sete da Lei nﬁmero 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,

O Secretario,
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