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ATA DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DE 20l05l2020
----------Aos vinte dias do més de rnaio, do ano de dois mil e vinte, realizou-se, através de
video conferéncia, ao abrigo do nilamero trés, do artigo terceiro, da Lei nilimero um-A barra
dois mil e vinte, de dezanove de margo, uma reuniao extraordinaria da Camara Municipal
de Vila Verde, sob a Presidéncia do Senhor Antonio Fernando Nogueira Cerqueira Vilela,
na qualidade de Presidente deste Orgao Autarquico, com a presenga dos Senhores
Vereadores, Manuel de Oiiveira Lopes, Jtilia Maria Caridade Rodrigues Fernandes,
Patricio Jose Correia Pinto Aradjo, Jose Augusto Margal Morals, Luis Loureiro de Castro e
Claudia da Conoeigao Cachetas Pinto. -----------------------------------------------------------------------------Secretariou 0 Coordenador da Unidade do Contratagao Ptiblica Nuno Miguel
Lomba da Mota. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Verificada a presenga do ntzmero legal de Vereadores foi pelo Senhor Presidente
da Céimara, deciarada aberta a reuniao eram nove horas. ----------------------------------------------------EXPEDlENTE: O que segue, acompanhado de todos os processos para
verificagao da Excelentissima Edilidade.---------------------------------------------------------------------------ZERO UM:---------------------~--------------------------------------------~---—---------------------------------Zero um zero um.- Para aprovaoao da Excelentissima Cémara, presente uma
informagao do Chefe da Divisao de Proietos e Obras relacionada com a aprovagao do
projeto de execugao da empreitada denominada por “Constru<;:'-I10 da Ecovia do Rio
Cavado-trogo Praia Faial-lvlirante", cuja fotocopia se encontra inserta a folhas cinco da
minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Cémara delibera, por unanimidade,
aprovar o projeto de execugio da empreitada denominada por “Construg5o da
Ecovia do Rio Cavado-trogo Praia Faial-Mirante”.-----------------------------------------------------------Zero um zero dois.- Para aprovaoﬁo da Excelentissima Cémara, presente uma
informagao do Chefe da Déviséo do Projetos e Obras relacionada com a aprovaoao do
projeto do exeougéo da empreitada denominada por “Construgéo da Ecovia do Rio
Cavado-trogo l\/lirante-Portocarrero”, cuja fotocopia se encontra inserta a folhas seis da
minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Cémara delibera, por unanimidade,
aprovar o projeto de execugﬁo cla empreitada denominada por “Construgﬁo da
Ecovia do Rio Cévado-trogo Mirante-Portocarrero.---------------------------------------------------------Zero um zero trés.- Para aprovaoao da Excelentissima Cémara, presente uma
informaoao do Chefe cla Divisao do Projetos e Obras, acompanhada dos demais
documentos instrutorios, para deciséo sobre a abertura de um procedimento conoursal
para contratagao da execugao da empreitada denominada por “Constru<;ao da Ecovia do
Rio Cavaclo-trogo Praia Faial-l\/lirante", cuja fotocopia se encontra inserta de folhas sete a
cinquenta e sate da minuta da presenfe ata. DELIBERAQAO: Face a informagao
prestada polo Chefe da Diviséo de Profetos e Obras, a cujos fundamentos se adere
e que aqui se consideram integraimente reproduzidos, a Camara delibera, por
unanimidade, autorizar a abertura de um Concurso Piliblico, nos termos da alinea
b), do artigo dezanove, do Codigo dos Contratos Pﬂblicos, para contratagao da
empreitada denominada por <<Construgao da Ecovia do Rio Cavaclo-trogo Praia
Faial-Mirante». Aprovam-se a Minuta do Am'mcio a publicar em Diério da Repiiblica,
o Programa de Concurso e 0 Caderno de Encargos e os respetivos anexos.
(conforme 0 nllimero dois, do artigo quarenta, do Cédigo dos Contratos Pfiblicos).
Nomeiam-se para 0 Jilri do concurso os seguintes técnicos: Presidente:
Engenheiro Jorge Pinto; Primeiro Vogal: Dr. Nuno Mota; Segundo Vogal:
Engenheira Camila Vieira; Primeiro Vogal Suplento: Engenheiro José Bezerra;
Segundo Voga! Suplente: Engenheiro Paulo Pereira. Delegam-so todas as
competéncias previstas no Codigo dos Contratos Piiblicos no Jﬁri nomeado, sem
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prejuizo do disposto na parte final do niimero dois, do artigo sessenta e nove, do
Codigo dos Contratos Péibiicos. Proceda-se, em fase prévia ao langamento do
procedimento, £1 cabimentagao orgamental da despesa e demais diligéncias
contabilisticas e financeiras aplicéveis.-------------------------------------------------------------------------Zero um zero quatro.- Para aprovagao da Excelentissima Camera, presents uma
informagao do Chefs da Divisao de Projetos e Obras aoompanhada dos demais
documentos instrutorios tendentes a decisao sobre a abertura de um procedimento
concursal para contrataoao da execugao da empreitada denominada por “Construoao da
Ecovia do Rio Cavado-trooo Mirante Portooarrero”, cuja fotocopia se enoontrainserta do
folhas cinquenta e oito a cento e oito da minuta da presente ata. DELIBERACAO: Face a
informagio prestada pelo Chefe da Divisao de Projetos e Obras, a cujos
fundamentos se adere e que aqui se consideram integralmente reproduzidos, a
Camara delibera, por unanimidade, autorizar a abertura de um Concurso Piiblico,
nos termos da alinea b), do artigo dezanove, do Codigo dos Contratos Piiblicos,
para contratagéo da empreitada denominada por <<Construgao da Ecovia do Rio
Cavado-trogo Mirante-Portocarrero». Aprovam-se a Minuta do Animcio a publicar
em Diario da Repdbiica, o Programa de Concurso e o Caderno de Encargos e os
respetivos anexos. (conforme o nﬁmero dois, do artigo quarenta, do Codigo dos
Contratos Piiblioos). Nomeiam-se para o JL'iri do concurso os seguintes técnicos:
Presidents: Engenheiro Jorge Pinto; Primeiro Vogal: Dr. Nuno Mota; Segundo
Vogal: Engenheira Camila Vieira; Primeiro Vogal Suplente: Engenheiro José
Bezerra; Segundo Vogal Suplente: Engenheiro Paulo Pereira. Delegam-se todas as
competéncias previstas no Cédigo dos Contratos Pﬂblicos no Jiiri nomeado, sem
prejuizo do disposto na parte final do nliimero dois, do artigo sessenta e nove, do
Codigo dos Contratos Pﬁblicos. Proceda-se, em fase prévia ao langamento do
procedimento, a cabimentagéo orgamental da despesa e demais diligéncias
contabilisticas e financeiras aplicaveis.-------------------------------------------------------------------------Prooedeu-se a leitura da minuta da reuniao do executive, a qual foi aprovada por
todos os elementos presentes na reuniao. -----------------------------------------------------------------------~E nada mais havendo a tratar, pelo Senhor Presidents foi declarada encerrada a
reuniao eram nove horas e trinta minutes, da qual para constar e devidos efeitos foi
lavrada a presents ata que vai ser devidamente assinada, consignando-se que todas as
deliberaooes dela constante foram aprovadas em minuta no final da reuniéo, nos termos
do niimero trés do artigo oinquenta e sete da Lei ntzmero 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 Contratagao
Pubiica, a redigi, subscrevi e assino. -----------------------------------------------------------------------

O Presidents da Camara,
O Seoretario
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