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ATA DA REUNIAO ORDENARIA DE 18/05/2020
----------Aos dezoéto dias do mes de maio, do ano de dois mil e vinte, realizou-se, através
de video conferéncia, ao abrigo do nﬂmero trés, do artigo terceiro, da Lei numero um-A
barra dois mil e vinte, de dezanove de margo, uma reuniao ordinéria da Cémara Municipal
de Vila Verde, sob a Presidéncia do Senhor Antonio Fernando Nogueira Cerqueira Vilela,
na quaiidade de Presidente deste Orgao Autarquico, com a presenga dos Senhores
Vereadores, Manuel de Oliveira Lopes, Julia Maria Caridade Rodrigues Fernandes,
Patricio Jose Correia Pinto Araﬂjo, José Augusto Margal Morals, Luis Loureiro de Castro e
Claudia da Conceigao Cachetas Pinto. -----------------------------------------------------------------------------Secretariou 0 Coordenador da Unidade de Contrataoao Pubiica Nuno Miguel

Lomba da I\/Iota. -------‘---------------------------------------------------------------------------------------------------Verificada a presenoa do mimero legal de Vereadores fol pelo Senhor Presidente
da Camera, deciarada abarta a reuniao eram nove horas e trinta minutos. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~BALANCETE: Presente 0 resume diério da Tesouraria relativo ao dia quinze do
mes de maio do ano dois mié e vinte que acusava um saldo pecuniario de quatro milhoes
cento e oitenta e sete mit e cento e cinco euros e treze céntimos, cuja fotocopia se
encontra inserta a folhas oinco e seis da minuta da presente ata.-------------------------------------------EXPEDlENTE: O que segue, acompanhado de todos os processes para
verificagao da Exceientissima Edilidade. -----------------------------------------------------------------—
---------~—Presente, para aprovaoao cia Excelentlssima Camera, a ata da reuniao ordinaria
de quatro de maio de dois mil e vinte, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas sete a
nove da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Cémara delibera, por
unanimidade, aprovar a referida ata.----------------------------------------------------------------------------~ANTES DA ORDEM DO DIA:-------------~-~--~~—-~~~~-~~~~—~~---—-~---------------------------------------O Executive Viiaverdense aprova, por unanimidade, um voto de pesar pelo
falecimento do Senhor Abel Pimenta, enderegando-se a familia enlutada os mais
respaitosos sentimentos. -----------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador Patricio Araujo da conhecimento ao executivo que a ANSR ~
Autoridade Nacional de Seguranga Rodoviaria, apresentou o parecer solicitado pelo
Municipio de Vila Verde, que sustenta que a fiscalizagao rodoviaria nao devera ser
suspensa, cuia fotocopia se encontra inserta de folhas dez a doze da minuta da presente
ata. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~ZERO UM.- CON!-IECIMENTOS BARRA RATIFICAQDES:----------------------------------------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 égua e recolha de Aguas Residuals Domésticas, referentes ao mes de abril
de clois mil e vinte, cuja fotooc'>_pia se encontra inserta de folhas treze a dezoito da minuta
da presente ata. DELIBERAQAO: A Cémara toma conhecimento.--------------------------------------Zero um zero dois.- Para ratiﬁcagao da Excelentissima Céimara, presente um
despacho do Senhor Vereador da Qualidade, Ordenamento e Gestéo do Territorio, datado
de doze cle maio de dois mil e vinte, exarado sobre uma informagao prestada pela Chefe
da Divisao da Qualidade, Atendimento e Fiscalizagéo, subjacente as isengoes/reduooes
no émbéto da panclemia COVID-DEZANOVE. Sobre o assunto, foi anexado o mapa das
isengoes e redugoes reconheoidas peia Diviséo da Divisao da Qualidade, Atendimento e
Fiscalizagéo entre os dias cinco e onze de maio do corrente, cuja fotocopia se encontra
inseriia a folhas dezanove e vinte da minute da presente ata. DELIBERAQAO: A Cﬁmara
delibera, por unanimidade, ratificar as isengoeslredugoes no éimbito da pandemia
COVID-DEZANOVE, reconhecidas pela Diviséio da Qualidade, Atendimento e
Fiscalizagao, entre os dias cinco e onze de maio do corrente.------------------------------~~
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-----------Zero um zero trés.- Para conhecimento da Excelentissima Camera, presente a
proposta de toponimia da antiga Freguesia de Pico de Regaiados, cuja fotocopia se
encontra inserta de folhas vinte e um a trinta e quatro da minuta da presente ata.
DELIBERAC/3iO:'A Camera toma conhecimento.---------------------------------------------------~
----------Zero um zero quatro.- Para ratificaciio da Exceientissima Camera, presentes as
isengoes/reduooes de taxas aplicadas pela Diviséio de Urbanizacao e Edificagao no
ambito da pandemia COV!D-DEZANOVE, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas
trinta e cinco a trinta e sete da minuta da presente ata. DELIBERACAO: A Camara
deiibera, por unanimidade, ratificar as isengoes/redugﬁes no ambito da pandemia
COVlD-DEZANOVE, reconhecidas pela Divisao de Urbanizagao e Edificagao.~~~~~~~~~~~~~~~~~~—-ZERO DOlS.~ DIVERSOS:--——~~~~~-~~~~~~~--~-~-----------------------------------------------------------~~Zero dois zero um.- Presents 0 processo zero trés barra dois mil e vinte barra
trezentos e catorze, em nome da Heranca de Manuei da Costa Araujo, referente a uma
operagao urbanistica, no lugar do Couto, da Uniao de Freguesias do Vade, para emissao
do compete-nte parecer, tendente a emissao de certidao de compropriedade, ao abrigo do
artigo cinquenta e quatro, neimero um, da Lei ntimero 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, nos termos das informacoes técnicas
constantes do processo, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas trinta e oito a
quarenta e um da minuta da presente ata. DELIBERACAO: A Camara delibera, por
unanimidade, emitir parecer favorével para emisséo de certidéo de
compropriedade, ao abrigo do artigo cinquenta e quatro, nirmero um, da Lei
niimero noventa e um barra noventa e cinco, de dois de setembro, na redagao que
lhe foi conferida pela Lei niiimero setenta barra dois mil e quinze, de dezasseis de
juiho, nos termos das Enformagoes técnicas constantes do processo zero trés barra
dois mil e vinte barra trezentos e catorze, em nome do Heranga de Manuel da Costa
Arafzjo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zero dois zero ciois.- Presente uma informagao, prestada pela Técnica Superior
de Servico Social, Dr? Isabel Lopes, para transferéncia de verba de €5.000,00 (cinco mil
euros), a Associacao Humanitaria HABITAT, para apoio a uma familia carenciada,
conforme consta da informagao prestada pela tecnica, cuja fotocopia se encontra inserta
de folhas quarenta e dois a quarenta e quatro da minuta da presente ata.
DELIBERACAO: A Cémara delibera, por unanimidade, transferir o montante de
€5.000,00 (cinco mil euros), a Associagao Humanitéria HABITAT, para apoio a uma
familia carenciada, conforme consta da Enformagao prestada pela técnica.-----------------------Procedeu-se a leitura da minuta da reuniao do executive, a qual foi aprovada por
todos os eiementos presentes na reuniao. ------------------------------------------------------------------------E nada mais havendo a tratar, pelo Senhor Presidente foi declarada encerrada a
reuniao eram dez horas e quinze minutos, da qual para constar e devidos efeitos foi
lavrada a presents ata que vai ser devidamente assinada, consignando-se que todas as
deiiberaooes deia constants forarn aprovadas em minuta no final da reuniao, nos termos
do numero trés do artigo cinquenta e sete da Lei FlL'.ll'l’1eI'O setenta e cinco barra dois mil e
treze, de doze de setembro, para surtir efeitos imediatos. -----------------------------------------------------E eu, Nuno Miguel Lomba da Mota, Coordenador da Unidade de Contratacao
Piiblica, a redigi, subscrevi e assino. ----------------------------------------------------------------------O Presidents da Carnara,
O Secretario
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