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----------Aos dezasseis dias do mes de maroo, do ano de dois mil e vinte, realizou-se uma
reuniao ordinaria da Camera Municipal de Vila Verde, no edificio dos Pages do Concelho,
sob a Presiciéncia do Senhor Antonio Fernando Nogueira Cerqueira Vllela, na qualidade
de Presidents deste Orgao Autarquico, com a presenga dos Senhores Vereadores,
Manuel de Oliveira Lopes, Jolia Maria Caridade Rodrigues Fernandes, Patricio José
Correia Pinto Aralkjo, José Augusto Margal Morals, Luis Loureiro de Castro e Claudia da
Conceégao Cachetas Pinto. ----------------------------------------------------------------------------------
----------Secretariou 0 Coordenador da Unidade de Contratagao Publica Nuno Miguel
Lomba da Meta. -------------------------------------------------------------------------------------------------
----------Verificada a presenga do numero legal de Vereadores fol pelo Senhor Presidente
da Camera, declarada aberta a reuniao eram nove horas e trinta minutos. ------------------- --
----------BALANCETE: Presents o resumo diario da Tesouraria relativo ao dia treze do
mes de margo do ano dois mil e vinte que acusava um saldo pecuniario de dois milhoes
setecentos e cinquenta e sete mil seiscentos e quarenta e sete euros e cinco céntimos,
cuja fotocopia se encontra inserta a foihas oito e nove da minuta da presente ata da
minuta da presente ata. ----------------------------------------------------------------------------------------
----------EXPEDIENTE: O que segue, acompanhado de todos os processes para
verificagao da Excelentissima Edllidade. ---------------------------------------------------------------~-
----------Presente, para aprovagao da Excelentissima Camera, a ata da reuniao ordinaria
de dois de margo de dois mil e vinte, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas dez a
dezassete da rninuta da presente ata. DELIBERAQAO: Deliberado, por unanimidade,
aprovar a referida ata.----------------------------------------------------------------------------------------
----------PERIODO ANTES DA ORDEM DO
----------Nae foram apresentados assuntos no perlodo antes da ordem do dia.------~----------
----------ZERO UM.» CONHECIMENTOS BARRA RATlFlCAQ6ES.- Zero um zero um.-
Para ratificagéo da Excelentissima Camara, presente 0 Plano de Contingéncia lnterno, .do
l'\/Eunicipio de Vila Verde, COVID dezanove Versao um ponto zero, cuja fotocopia se
encontra inserta de folhas dezoito a quarenta e dois da minuta da presente ata.
DELEBERAQAO: A Camera deiibera, por unanimidade, ratificar o Plano de
Contingéncia lnterno, do Municipio de Vila Verde, COVID dezanove Verséo um
ponto zero.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------Zero um zero dois.- Para conhecimento do executlvo, 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 Residuais Domésticas, referentes ao més de
fevereiro de dois mil e vinte, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas quarenta e trés a
cinquenta e dois da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Cémara toma
conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------------------------
----------ZERO D0lS.- DiVERSOS_- Zero dois zero um.- Presents uma informagao,
prestada pela Técnica Superior de Servigo Social, Dita Isabel Lopes, relacionada com o
pedido de apoio a frequéncia do Jardim de lnfanoia para a menor Thayla Vieira de Sousa,
resiclente na Rua Fausto Feéo, sotao esquerdo numero dezoito T-dois), Freguesla de Vila
Verde deste Concelho, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas cinquenta e trés a
cinquenta e cinco da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Cémara delibera, por
unanimidade, apoiar a frequéncia no Jardim de lnféncia, para a menor Thayla Vieira
de Sousa, residents na Rua Fausto Feio, sétéio esquerdo nflmero dezoito T-dois),
Freguesia de Vila Verde deste Conceiho.--------------------------------------------------------------
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----------Zero dois zero dois.- Presents o processo zero um barra dois mil barra trés mil
duzsntos e oitenta e dois, em noms de Joao Antonio Araujo Lomba, referents a uma
operacao urbanistlca, site no Eugar de Monte da Veiga - Lots numero treze - Barbudo
para dsliberaoao sobrs a caducidade da licenca por foroa da aplicagao do disposto na
aiinea d), do numero trés, do artigo sstsnta e um, do Regime Juridico de Urbanizagao e
Edificacao, cuja fotooopia se encontra inserta a folhas cinquenta s ssis e cinqusnta e sets
da minute da presente ata. DELIBERACAO: A Camera delibera, por unanimidade,
dsciarar a caducidade da iicenga de construgao, ao abrigo do disposto na alinea d),
no numero trés, do artigo setenta e um, do Regime Juridico de Urbanizagao e
Edificagao, referents ao processo zero um barra dois mil barra trés mil duzsntos e
oitenta e dois, em nome de Joao Antonio Araujo Lomba.----------------------------------------
----------Zero dois zero trés.- Presents 0 processo zero um barra dois mil e dezanove
barra seisosntos s cinco, em nome de Soarss e Ferraz, Limitada, referents a uma
operagao urbanistica, sita na Rue de Coimbra, da Frsgussia de Vila Verde s Barbudo,
para deilberar sobrs o projeto de arquitetura admitindo 0 incumprimento do indics maximo
de utiiizacao para colmataoao da smpena ao abrigo do disposto no numsro sets, do artigo
setenta s um, do Rsgulamento do Plano Diretor Municipal em vigor e admissao do nao
cumprimento do indice ds sstacionamsnto ao abrigo do disposto na alinea c), do numsro
um, do artigo cinquenta e oito, do Regulamento Municipal de Urbanizagao e Edificacao,
tendo em conta o tsor das informaooes técnicas constantes do processo, cuja fotocopia
ss encontra inserts de folhas cinquenta e oito a sesssnta e oito da minuta da presente
ata. DELIBERACAO: Deiiberado, por unanimidade, aprovar 0 projeto ds arquitstura
admitindo 0 Encumprirnento do indice méximo de utiiizagao para colmatagao cla
smpena ao abrigo do disposto no numero sets, do artigo setenta e um, do
Regulamento do Plano Diretor Municipal em vigor s admissao do nao cumprimento
do indice de estacionamento ao abrigo do disposto na alinea c), do nflmero um, do
artigo cinquenta e oito, do Regulamento Municipal de Urbanizagao e Edificagao,
tendo em conta o teor das informagdes técnicas constantss do processo.--------------
----------Zero dois zero quatro.- Presents o processo zero um barra dois mil s dezanove
barra seisosntos e sesssnta e dois, em nome de Maria Augusta Gongalvss Machado,
referents a uma operagao urbanistioa, sita em Monte ds Baixo, da Frsgussia ds Vila
Verde e Barbudo, para dsliberar sobrs a acsitaoao da cedéncia de uma parcela ds
terreno privado para integrar o dominio publico municipal (sstenta e oito virgula zero zero
metros quadrados) e rsconhecer, nos tsrmos do artigo vinte e dois ndmero urn do
Reguiamento do Plano Diretor Municipai de Vila Verde, que a construgao do arruamento
em cause nao acarreta prejuizos inaceitaveis para o ordenamento s desenvolvimsnto
local, com base nas informaooes técnicas constantes do processo, cuja fotocopia se
encontra inserta ds folhas sesssnta e nove a setenta e sets da minuta da presente ata.
DELIBERACAO: A Camara delibera, por unanimidade, aoeitar a cedéncia de uma
parcela cle terreno privado para integrar 0 dominio publico municipal (sstenta e oito
virgula zero zero metros quadrados) e reconhecer, nos termos do artigo vints e dois
numero um do Regulamento do Piano Diretor Municipal de Vila Verde, que a
construgao do arruamento em causa nao acarreta prsjuizos inaceitaveis para 0
ordenamento e desenvolvimento iocal, com base nas informagoes técnicas
constantes do processo.------------------------------------------------------------------------------------
-~--------Zero dois zero cinco.» Para aprovagao da Excelsntissima Camera, presente uma
informagao do Chefs da Divisao de Projetos e Obras acompanhada do projeto de
execucao s dos demais documentos instrutorios tendentes a deoisao sobrs a absrtura de
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um prooedimento conoursal para contratagao da execucao da empreitada denominada
por “Reabilitagao do Ediiicio da Antiga Escoia Primaria de Vila Verde, para transformacao
em Csntro de Prornocao de Gastronomia e Ciancias Gastronomicas” na Uniao de
Freguesias de Viia Verde e Barbudo, Conceiho de Vila Verde”, cuja fotocopia se encontra
inserta de folhas setenta e oito a cento e trinta da minuta da presents ata.
DELEBERACAO: Face a informagao prestada pelo Chefs da Divisao de Projetos e
Obras, a cujos fundamentos se adere e que aqui se considerarn integralmente
reproduzidos, a Carnara delibera, por unanimidade, autorizar a absrtura de um
Concurso Pfiblico, nos termos da alinea b), do artigo dezanove, do Cédigo dos
Contratos Pfiblicos, para contratagao da empreitada denominada por <<Reabilitar,:ao
do Edificio da Antiga Escola Prirnaria de Vila Verde para transformagao em Centro
de Promogao de Gastronomia e Ciéncias Gastronémicas». Aprovam-se a Minuta do
Anfincio a publicar em Diério da Repliblica, 0 Programa de Concurso e o Caderno
de Encargos e os respetivos anexos, designadamente 0 projeto de execugao
(conforms 0 nlfrmero dois, do artigo quarenta, do Codigo dos Contratos Pliiblicos).
l\lomeiam~se para 0 Jirri do concurso os seguintes técnicos: Presidents:
Engenheiro Jorge Pinto; Primeiro Vogal: Dr. Nuno Mota; Segundo Vogai:
Engenheira Camila Vieira; Primeiro Vogai Supiente: Engenheiro José Bezerra;
Segundo Vogal Supiente: Engenheiro Paulo Pereira. Delegam-se todas as
competancias previstas no Codigo dos Contratos Piiiblicos no Juri nomeado, sem
preiuizo do disposto na parts final do numero dois, do artigo sesssnta e nove, do
Cédigo dos Contratos Publicos. Proceda-se, em fase prévia ao iangamento do
procedimento, a cabimentagao orgamental da despesa e demais diligéncias
contabiiisticas e financeiras aplicaveis.----------------------------------------------------------------
---------»-Zero dois zero seis.- Presents uma inforrnagao, prestada pela Tecnica Superior
Dr." Delfina Mendonoa, relacionada com 0 apoio financeiro no montante de € 1000,00
(mil euros), a organizagao do Concurso Pecuario - Festa de Sao Jose e Sao Bento da
Frsgussia de Vaibom Sao Pedro, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas cento e
trinta e um a cento e trinta e quatro da minuta da presente ata. DELIBERACAO: A
Camara deiibera, por urianimidade, atribuir um apoio financeiro, no montante de €
1.000,00 (mii euros), a organizagao do Concurso Pecuario - Festa de Sao José e Sao
Bento da Frsgussia de Valbom Sao Pedro.-----------------------------------------------------------
----------Zero dois zero sete.- Presents, para aprovagao, a minute de contrato-programa a
celebrar sntre 0 Municipio de Vila Verde, Administragao Regional de Saude do None, i.P.
e a Junta de Frsgussia da Uniao ds Freguesias de Pico de Rsgalados, Gondiaes e Mos,
no ambito da empreitada de rsqualificagao da Unidade de Satide de Pico de Rsgalados,
cuja fotocopla se encontra inserta do foihas cento e trinta e cinco a cento e quarenta e
quatro da rninuta da presente ata. DELIBERACAO: Deliberado, por unanimidade,
aprovar a minuta de contrato-programa, a celebrar entre 0 Municipio de Vila Verde,
Adrninistragao Regional de Saéide do Norte, l.P. ea Junta de Frsgussia da Uniao de
Freguesias de Pico de Rsgalados, Gondiaes e Mos, no ambito da empreitada de
requalificagao da Unidade de Safide de Pico do Regaiados.------------------------------------
----------Zero dois zero oito.- Para aprovaoao da Excelsntissima Camera, presente a
minute do protocolo de colaboraoao a celebrar entre o Municlpio de Vila Verde e a
Associagao i-lumanitaria de Bombeiros Voluntarios de Vlia Verde, tendo em vista a
destruioao dos ninhos das Vespas Asiaticas, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas
cento e quarenta e cinco a cento e cinquenta da minute da presente ata.
DELIBERACAO: Deiiberado, por unanimidade, aprovar a minuta do protocolo de
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colaboragao a ceiebrar entre 0 Municipio de Vila Verde e a Associagao Humanitaria
de Bombeiros Voluntarios de Vila Verde, tendo em vista a destruigao dos ninhos
das Vespas Asiaticas.-----------------------------------------------------------------------------------------
----------Procedeu-se a isitura da minuta da reuniao do executivo, a qual foi aprovada por
todos os elementos prssentes na reuniao.---------------------------------------------------------------
----------E nada rnais havsndo a tratar, pelo Senhor Presidents fol declarada encerrada a
reuniao eram onze horas, da qual para oonstar e devidos efeitos foi lavrada a presente
ata que vai ser devidarnents assinada, consignando-se que todas as “deliberaooes dela
constants foram aprovadas em minuta no final da reuniao, nos termos do numsro tras do
artigo cinquenta e sets da Lei nurnero setenta e cinco barra dois mii e treze, de doze de
seternbro, para surtir efeitos imediatos. -------------------------------------------------------------------
----------E eu, Nuno Miguel Lomba da Mota, Coordsnador da Unidade ds Contratacao
Publica, a redigi, subsorsvi e assino. ----------------------------------------------------------------------

O Presidents da Camera,

O Sscrstario g / -ya8
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