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ATA DA REUNIAO ORDINARIA DE 0110612020
----------A0 dia um do mes de junho, do ano de dois mil e vinte, realizou-se uma re-uniao
ordinaria da Camera Municipal de Vila Verde, sob a Presidéncia do Senhor Antonio
Fernando Nogueira Cerqueira Viiela, na qualidade de Presidente deste Orgao Autarquico,
com a presence dos Senhores Vereadores, Manuel de Oliveira Lopes, Julia Maria
Caridade Rodrigues Fernandes, Patricio Jose Correia Pinto Araujo, José Augusto Margal
Morais, Luis Louretro de Castro e Claudia da Conceicao Cachetas Pinto. --------------------------------A reuniao realizou-se através de video conferéncia, ao abrigo do disposto no
numero trés, do artigo terceiro, da Lei numero um-A barra dois mil e vinte, de dezanove
de marge. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Secretariou o Coordenador da Unidade de Contratagao Pubiica Nuno Miguel
Lornba da l\/iota. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Verificada a presenga do numero legal de Vereadores foi pelo Senhor Presidente
da Camara, declarada aberta a reuniao eram nove horas e trinta minutos.------------------------------BALANCETE: Presente 0 resume diario da Tesouraria relativo ao dia vinte e nove
do més de maio do ano dois mil e vinte que acusava um saldo pecuniario de quatro
milhoes setecentos e oitenta e oito mil quinhentos e quarenta e seis euros e noventa e
quatro céntimos, cuja fotocopia se encontra inserta a folhas catorze e quinze da minuta
da presents ata. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------EXPEDIENTE: O que segue, acompanhado de todos os processos para
verificacao da Excelentissima Edilidade. ----------------------------------------------------------------------------Presents, para aprovagéio da Excelentissima Camara, a ata da reuniéo ordinaria
de dezoito de maio de dois mil e vinte, cuja fotocopia se encontra inserta a folhas
dezasseis e dezassete da minute da presente ata. DELIBERAQAO: A Céimara aprova,
por unanimidade, a referida ata.-----------------------------------------------------------------------------------Presents, para aprovacao da Exoelentissima Camera, a ata da reuniao
extraordinaria de vinte de maio de dois mil e vinte, cuja fotocopia se encontra inserta a
folhas dezoéto e dezanove da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Cémara
aprova, por unanimidade, a referida ata.------------------------------------------------------------------------ANTES DA ORDEM DO DEA:--------------------------------------~--------------------~~----~-------------O Executive acordou, por unanimidade, que a proxima reuniao se realizara no dia
dezoito de junho, as nove horas e trinta minutos. A ordem de trabalhos seré remetida no
dia quinze de junho. ------------------------------------------------------------------------------------------------------A Senhora Vereadora Claudia Pinto e os restantes Vereadores do Partido
Sooialista questionam sobre o abate de an/ores que ooorreu, recentemente, na Freguesia
da Vila de Prado. Qual a razao para o abate e se era efetivamente necessario, porquanto
nao parecia ser indispensavel em face das cbras que estao a ser realizadas. -------------------------O Senhor Vereador Patricio Araujo prestou o seguinte esclarecimento:
Conforme é visivel, a saciedade, no local que a Dr? Claudia refere foram abatidas duas
tilias. E possivel veriﬁcar, através da imagem que junto em anexo, cuja fotocopia se
encontra inserta a folhas vinte da minuta da presents ata, que os troncos manifestam uma
clara situacao de doenca fitossanitaria no tronco de uma e nas pernadas da outra e, por
essa razao, foram abatidas. Sendo que, no perimetro das érvores que foram abatidas, em
vez de se proceder a substituigao de uma por uma, substltuimos pelo dobro das arvores
que la estavam. Ajuntar a estas quatro tilias novas que foram plantadas, foram, também,
na mesma Praca, plantadas pela Junta de Freguesia e pela Camara Municipal de Viia
Verde mais de uma duzia do prunos e olaias. Acresce, também, que embora nao sendo
nessa Praga, mas em toda a Freguesia foram plantadas durante este ano mais de vinte
magnolias e cerca de oinquenta liquidambares e carvalhos. Portanto, o saldo é
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claramente positive. so uma manifesta interpretacao enviesada do preblerna é que nae
compreende que junte as arvores abatidas ja foram plantadas outras. -------------------------~—--------O Dr. Luis Castro questiena sobre a rnatéria inerente a entrega de computadores
a grupes carenciados, assunto que foi discutide numa reuniae transata, pretendendo
saber que ates é que foram praticados pelo Senhor Presidents, deslgnadamente no que
concerne a aquisioae e distribuigae de computadores. -----------------------------------------------—--------A Senhera Vereadora Julia Fernandes inteweie dizendo que o Municipie de Vila
Verde adquiriu cinquenta cemputaderes que foram distribuidos pelos Agrupamentes da
Escolas de Prado, Moure e Ribeira do Neiva a alunos com escaiao A e B. Nae foi
entregue nenhum cemputador a alunos da Escola Secundaria de Vila Verde, a aiunos da
Escola Profissienal Amar Terra Verde e a alunos do Agrupamente de Escolas de Vila
Verde, uma vez que as proprias Escolas tinham computadores para distribuir pelos seus
alunos. O Municipie cie Vila Verde adquiriu, tambem, cerca de cem pens, que foram

distribuidas per todos es Agrupamentos, maieritariamente ao Agrupamento de Escola de
Vila Verde, um para a Escola Secundéria de Vila Verde e oito para a Escola Profissional
Amar Terra Verde. Tedas as outras aquisicees referentes a falta de internet foram
compradas pelos Agrupamentes, recorrendo ao centrato interadministrativo referente ae
Primeiro Cicle, que for aprovado em reuniao de Camera em janeiro (entre todos es
Agrupamentes, foram a volta de cem). Além disto, também houve a colaberaeae das
Juntas de Freguesia na aquisicao de acesso a internet. ---------------------------------------------~--------O Dr. Luis Castro interveie dizendo que a resposta foi clara, mas que faltava
esclareoer a auséncia da Enfermacac aos Senhores Vereadores do Particle Socialista?-,--—
----------O Senhor Presidente da Cémara interveie dizendo que, independente do
procedimente usado para a centratagae, seria enviada toda a infermagao aos Senhores
Vereados do Partide Seeialista sebre esta matéria. -------------------------------------------------------------Os Senhores Vereadores do Partido Socialista apresentam 0 seguinte vote
de protesto: -----------------------------------------------------------------------------------------------------—--------No dia vinte de abril de dois mil e vinte, a Vereadera Julia Fernandes apresentou
uma proposta para aquisicao de cernputaderes e pacotes de internet para dispenibilizar, a
tituio de empréstime, aos alunos carenciados. Esta proposta, no ponto trés refere
explicitamente que "neste ambite, a prestacae dos apeies aos alunos pertencentes a
ndcleos familiares careneiades seja feito ao abrige do disposte e no respeito pelos
procedimentes constantes do artige quarto da Lei numere seis barra dois mil e vinte de
dez de abril. Os Vereadores do Partido Secialista aprovaram este assunto por
unanémidade ja que a aquisigao destes equipamentos para es alunos acompanharem e
ensino a distancia merece a nossa total cencerdancia. A Lei numere seis barra dois mil e
vinte prevé que es atos praticacios neste ambite sejam comunicados no prazo de
quarenta e oito horas apes a pratica dos mesmos, e que comprevadamente nae
acenteceu. Estamos habituades a que a informagao nos seja senegada pela autarquia.
Mas esta é a primeira vez que um membro do Executive apresenta uma propesta ha um
mes, dizendo que vai adquirir no ambito do redigide na Lei e depois nae faz cumprir a
prepria Lei. Orr a propesta que a Vereadora apresentou fei incensequente, e que e grave,
ou a Vereadera nae cumpriu aquile a que a prepria se propes, pelo que apresentames
formalmente um pretesto. -----------------------------------------------------------------------------------,-----------O Senhor Presidente da Cémara Municipal cle Vila Verde interveio dizendo: O
l\/lunicipie de Vita Verde sempre pauteu a sua aeao pelo rigor e transparéncia. Nunca, em
memento aigum, eculteu ou sonegeu qualquer infermacae a nenhum Vereador
independentemente do cargo que ecupa eu do Paitido a que pertence. Neste case em
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concrete, oorne ia foi referido, todos es elementos referentes a estas aquisicoes serao
enviados pelos Services aos Senhores Vereadores do Partido Socialista o mais
rapidamente possivel. --------------------------------------------------------------------------------------------------Acrescentou, ainda, a Senhora Vereadora JL'|lia Fernandes: O Municipio de
Vila Verde adquiriu tode o material necessarie para suprir tedas as lacunas para permitir,
assim, que todos es aiunos tivessem acesso ae ensino a distancia, substitulndo as
competéncias do proprio governe. Apreveite para agradecer a ariicutacao extraordinaria
com os Agrupamentos de Escola e com as Juntas de Freguesia para garantir as mesmas
oondicdes a todos es aiunes. --------------------------------------------------------------------------------—--------Uma questao apresentada pelos Senhores Vereadores do Partido
Sociaiista: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O nove Regime Juridice de Service de Transporte de Passageiros (RJSPTP),
aprovado pela Lei ntimere cinquenta e dois barra dois mil e quinze, de nove de junho,
providencia um enquadramento para a delegacao de cempeténoias, que ate agora
estavarn centraiizadas no Institute da Mobilidade e Transportes, para as Comunidades
lntermunicipais do Cavade e Municipies. Desta feita, es Municipios do Cavado passaram
a ser Autoridades de Transpories cornpetentes quante ao Service PUb|lCO de Transporte
de Passageiros lviunicipais, enquanto que, para Comunidade lntermunicipal do Cavado,
foram transferidas competéncias relatives ao Service Publico de Transporte de
Passageires lnterniunicipais que se desenvolvam integral ou maioritariamente dentro da
NUT til Cavado. O nove Regime Juridico de Service de Transporte de Passageiros
(RJSPTP), aprovado peia Lei niiniero cinquenta e dois barra dois mil e quinze, de nove
de junho, providenciou um enquadramento para a delegacao de competéncias, que ate
agora estavam centralizadas no Institute da Mobilidade e Transpertes, para as
Comunidades lntermunicipais do Cavade e Municipies. Desta feita, es Municlpios do
Cavado passaram a ser Autoridades de Transportes competentes quanto ao Service
Ptibiice do Transporte de Passageiros Municipais, enquanto que, para Comunidade
lntermunicipal do Cavado, foram transferidas competéncias relatives ao Service Publico
de Transporte de Passageiros intermunicipais que se desenvolvam integral ou
maieritariamente dentro da NUT lil Cavado. Com esses contratos - assinados no mes de
julhe de dois mil e dezasseis ~ pretendia-se premover uma maier eficiéncia e gestao
sustentavel do Service Pubiico de Transporte de Passageiros, bem come a universalidade
do acesso e a qualidade dos sen/ices, a coesae economica, social e territorial, o
desenvoivimerite equiiibrade do seter dos transportes e a articulacao intermodal.
lnfelizmente o periodo de pandemia levou a suspensao da quase totalidade dos
Transportes Pdblieos no Conceiho de Vila Verde. E a fase de desconfinamente em que
nos encontrames ainda nae permitiu a retoma de tao impertante service prestado as
popuiacoes, ao contrarie do que tem acentecide noutras autarquias. O Norte do
Cenceiho, por exernpie, encentra-se sem carreiras regulares de transportes publices, a
sernana e fim de semana, agravando ainda mais o isolamente com que ja se debatem.
Sao varies os municipes que nos tem ieite ohegar esta preooupacao e constrangimento.
Assim, e apesar de termos alertado 0 Vereador do Pelouro ha varias semanas, perante a
inércia e continuacao do problema, solicitamos ae Senhor Presidents da Camara que nos
esclareca por escrito acerca do que se esta a passar com es transportes pdblicos de
passageiros, indique que rotas existem atualmente e a frequéncia das mesmas e encete
esfercos para resolucao deste problema. --------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidents esclarece: Atualmente es transpertes publicos sao um
service da responsabiiidade do Governo. O Municipio de Vila Verde apenas tem vindo a
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desenvolver um conjunto de iniciativas cem penalizacao para e orcamente municipal de
ferma a assegurar uma rede rninima de transporte para as Escolas e para as popuiacaes.
Aoresce que, de aoordo com a legislacae em vigor, a responsabilidade dos transportes
passa a ser dos i\/iunicipies que, conforme todos es elementos deste Executive sabem, foi
deiegada rla Comunidade lntermunicipal do Cavado que tem, atualmente, em concurso
pdblieo, urn processo de concessao para uma rede de transportes, que vai trazer muito
mais regularidade aos transporte, sem interrupcaes em qualquer altura do ano ealargar
es circuitos. Ja se verificou, inclusive, uma reducao enerme no custe dos passes que hoje
nae uiirapassam es 20,00€ (vinte euros), independenternente dos trajetos a percerrer. No
entante, neste memento, as empresas de transportes encontram-se em lay-off, o que tem
irnpedide que es transportes pijibiices tenham voltade a normalidade, apesar do esforco
que esta ser feito pelo Municipio de Viia Verde. De todos estes elementos sera dado
conhectmento por escrito, oenferrne foi solicitacle pelos Senhores Vereadores do Partido
Socialista, em tempo ilitii. ---------------------------------------------------------------------------------------------~Uma outra questao apresentada pelos Senhores Vereadores do Partido
Socialistaz ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nos ililtimos dias constatames que varies municipes manifestaram 0 desagrado
nas redes sociais pelo facto de nae terem abasteoimente de agua nas suas residéncias.
Questieno o Senhor Presidente se houve algum problema no fernecimente de agua aos
municipes, um bem que todos consideramos essencial, e em que zonas do Cencelhe
se terao registado esses problemas. --------------------------------------------------------------------------------0 Senhor Presidents informa que, nos Eiltimos dias, 0 pals, e particularmente 0
Concelhe de Viia Verde, foram assolados por uma vaga de calor e rnuita seca. Em
consequéncia desta situacao, foram varies es Municipies que tiveram de temar medidas
reiativamente aos consumes de agua e, em algumas circunstancias, promoverem um
racionamento da mesma. Em Viia Verde, verificou-se nesses dias que existiu um pico de
consume que atingiu valores que nunca tinham side atingidos noutros mementos. Os
consumes atingirarn, em media, cento e oinquenta litres por dia por habitante, quanto
costumam girar em torno de oitenta litres. Apesar de tudo, so se verificaram faihas de
aguas temporarias e em aigumas zonas altas do Concelho. A este facto nae é alheia a
circunstancia de se ter concedido isencao de cinquenta por cento na fatura nos consumes
nos meses em que se verificou o estado de emergéncia provocado pela pandemia.---------—--------Uma recomendacao apresentada pelos Senhores Vereadores do Partido
Socialists: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Na semana passada vieram a piiblico neticias que deram centa que a Camera de
Vila Verde nae tera page subsidio de refeicao aos trabalhadores Municipais que se
encentrarn em regime de dispenibiiidade no demicilio. Entendemos que a questae do
subsidio de refeicae, em regime de teietrabalho ou disponibilidade no domiciiie, comecou
por ser uma questao controversa, rnas torneu-se clara depois de ter side emitida a
posicao quer da Autoridade para as Cendicees de Trabalho quer da Direcao Geral do
Emprego e Reiacoes de Trabalho, que inequivocamente entendem que o subsidio e
devido também no seter privado, por ferca do disposto no Artigo cento e sessenta e nove
do Codigo do Trabaiho. E, na Administracao Publica, come é o case desta Camara, o
Governo sempre deiendeu que es trabalhaderes em teletrabalhe mantinham aquele
direite. Entendemos que nenhuma dtivida deve existir quanto ao direite ao subsidio de
atimentacao quando em teietrabalhe, ja que, de ferma resumida, diz a Lei que esses
trabaihadores mantérn es mesmos direitos dos restantes trabalhadores. Apesar de todos
os pareceres que pessam ter side pedidos ou que venham a ser pedidos pela Carnara de
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Vila Verde, recomeridarnos que se proceda de imediato a restituicao desse direite ialooral,
come forma de apoio aos trabaihadores Municipais e respetivas famiiias. Nae faz sentido
que em época de pandemia e de dificuidades econemicas transversais a todos es setores
da ecenomia, abrangendo tedas as families, esta autarquia preceda de outra forma que
nae a de apoiar es seus prepries trabaihadores. -----------------------------------------------------------------O Senhor Vereador Manuel Lopes esclarece: Relativamente a recomendacao
apresentada pelos Senhores Vereadores do Partido Sociaiista informa-se que todos es
trabalhadores do l\/iunicipio, em regime de teletrabaiho, nae estae a ter qualquer perda
remunerateria, incluindo 0 subsidio de alimentacao. Relativamente a outres
trabaihadores, ainda que em regime de disponibilidade, mas sem exercerem efetivamente
as funcees, dado es respetives services estarem encerrados, o Municipie de Vila Verde
adoteu o principle de nae atribuicao do subsidio de alimentacao per se entender que este
e devido apenas peto exercicio efetive de funcees. Per nae haver certeza absoluta de que
esta decisae seja absoiutamente a mais adequada, o Municipio de Vila Verde ira pedir
esciarecimentos junte de entidades da Adrninistracae Central que superintendam sobre a
materia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------ZERO UlVt.- CONl—tECi|liiENTOS BARRA RATIFICACDES: ----------------------------------------Zero um zero um.- Para ratificacao da Excelentissima Camara, presentes es
despachos do Senhor Vereador da Qualidade, Ordenamento e Gestae do Territerie,
datados de vinte e sete de maio de dois mil e vinte, reiatives as isenceeslreducees no
ambite da pandemia COVID-DEZANOVE. Sobre e assunto, foram anexados es
respetives mapas das isencees e reducoes recenhecidas pela Divisae da Qualidade,
Atendimento e Fiscaiizacae e Divisae de Urbanizacao e Edificacao, cuja fotocepia se
encontra inseria de foihas vinte e um a vinte e quatro da minuta da presente ata.
DELIBERACAO: A Camara
delibera,
por
unanimidade,
ratificar as
isenceeslreducaes no ambito da pandemia COVID-DEZANOVE, recenhecidas pela
Divisae da Qualidade, Atendimente e Fiscalizacao e Divisae de Urbanizacao e
Edificacao. Remeta-se a Assembleia Municipal, no praze de quarenta e oito
horas.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------ZERO DOlS.- DEVERSOS:------~---------~-------“----------------------------------------------------------Zero dois zero um.- Uma preposta, apresentada pelo Senhor Vereador da
Quaiidade, Ordenamento e Gestao do Territerie, reiativa a Censelidacao definitiva da
rnobilidade intercarreiras e intercategorias, dos trabaihadores Rosa Maria Dias Caridade,
Ricardo Miguel Aratije Silva e Bernardo Jose Silva Gemes Almeida, cuja fotecepia se
encontra inserta de tolhas vinte e cineo a quarenta e dois da minuta da presente ata.
DELIBERACAO: A Camara, deiibera, por maioria, com a abstencao dos Senhores
Vereadores do Partido Sociaiista, aprovar a proposta apresentada pelo Senhor
Vereador da Quatidade, Ordenamento e Gestao do Territerie, relativa a
Censelidacao definitiva da mebilidade intercarreiras e intercategorias, dos
trabaihadores Rosa Maria Dias Caridade, Ricardo Miguel Araiijo Silva e Bernardo
Jose Silva Gomes Almeida.------------------------------------------------------------------------------------------Declaracao de veto: Os Senhores Vereadores do Partido Socialista declaram
que so abstém por se tratar do matéria eminentemente administrativa. -----------------------------Zero dois zero dois.- Presente uma preposta, apresentada pelo Senhor Vereador
da Qualidade, Ordenamento e Gestae do Territerie, relacionada cem o Procedimente
Cencursai para Cargo de Direcao intermedia de Segundo Grau/Chefe da Divisae da
Qualidade, Atendimente e Fiscalizacao, cuja fotocepia se encontra inserta de foihas
quarenta e tres a sessenta e sete da minuta da presente ata. DELIBERACAO:
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Deliberado, por maioria, cem a abstencao dos Senhores Vereadores do Partido
Socialista, aprovar a proposta apresentada pelo Senhor Vereador da Qualidade,
Ordenamente e Gestae do Territorio, relacionada com 0 Procedimente Concursal
para Cargo de Direcao intermédia de Segundo Grau/Chefe da Divisae da Qualidade,
Atenciimento e Fiscalizacae. Mais se delibera aprovar o jori preposto. Remeta-se o
assurito a Assembteia Municipal, para es competentes efeitos.----------------------------------------Declaracae de vote: Os Senhores Vereadores do Partido Socialista declaram
que se abstém por se tratar de materia eminentemente administrative. -----------------------------Zero dois zero tres.- Para aprovacao, da Excelentissima Camera, presente a
Proposta de Regulamento Municipal para atrlbuicao de Auxliios Economicos, reiativos a
Fichas de Trabalho, no Primeiro Cicio do Ensino Basico - ano letive dois mii e vinte barra
dois mil e vinte e um, cuja fetocopia se encontra inserta de folhas sessenta e oito a
setenta e tres da minuta da presente ata. DELIBERACAO: A Camara dellbera, per
unanimidade, aprevar a Proposta de Reguiamento Municipal para atribuicao de
Auxilies Econornicos, reiativos a Fichas de Trabaiho, no Primeiro Cicio do Ensino
Basico - ano ietivo dois mi! e vinte barra dois mil e vinte e um.----------------------------------------Zero dois zero quatro.» Presents o precesse zero tres barra dois mil e vinte barra
trezentos e trinta e cince, em nome de Maria da Gloria de Barres Fernandes, referents
a uma operacao urbanistica, no lugar de Laceiras, da Freguesia de Cervaes, para
emissao do compeiente parecer, tendente a emissao de certidae de compropriedade, ae
abrigo do artigo cinquenta e quatro, ntimero um, da Lei nomero noventa e um barra
noventa e cince, de dois de setembro, na redacao que lhe foi cenferida pela Lei niiimero
setenta barra dois rnil e quinze, de dezasseis de julhe, nos termos das informacoes
tecnlcas constantes do precesse, cuja fetocopia se encontra inserta de folnas setenta
e quatro a oitenta e dois da minuta da presente ata. DELIBERACAO: A Camara
delibera, por urianimidade, emitir parecer favoravel para emissao de certidae de
compropriedade, ao abrigo do artigo cinquenta e quatro, nlfimero um, da Lei
nftmero noventa e um barra noventa e cinco, de dois de setembro, na redacae que
lhe foi conferida pela Lei nomero setenta barra dois mil e quinze, de dezasseis de
juiho, nos termos das informacoes tecnicas constantes do precesse zero trés barra
dois mil e vinte barra trezentos e trinta e cince, em nome de Maria da Gloria de
Barres Fernandes.------------------------------------------------------------------------------------------------------Zero dois zero cince.- Presente o precesse zero um barra dois mil e um barra
tres mil cento e cinquenta e tres, em nome de Jolia Pinheiro Lopes Domingues, referente
a uma Ampliacao - Habitacae, sita no iugar de Salvador, da antiga Freguesia de Portela
das Cabras, para deliberacao sobre a caducidade da lioenca ao abrigo do disposto no
ndmere cinco do artigo setenta e um do Regime Juridico cie Urbanizacae e Edificacao por
forca da aplicacae da alinea a) do nomero tres, do referido artigo, cuja fetocopia se
encontra inserta de foihas oitenta e tres a oitenta e cinco da minuta da presente ata.
DELIBERACAO: A Camara delibera, por unanimidade, declarar a caducldade da
iicenca de censtrucao, ao abrigo do disposto no nllimero cinco, do artigo setenta e
um, do Regime Juridico de Urbanizacao e Edificacao, por forca da aplicacao da
alinea d), do numero tres, do referido artigo, referents ao precesse zero um barra
dois mil e um barra tres mil cento e cinquenta e trés, em nome de Jﬂlia Plnheiro
Lopes Demirigues. ---------------------------------------------------------------------------------------------

----------Zero dois zero seis.- Uma lnformacao, prestada pela Teonioa Superior de
Service Seciai, Dd’ lsabei Lopes, para apoio de refeicoes e prolongamento no Primeiro
Cicle, para uma menor, residente neste Concelhe, devidamente identifieada na
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inforrnacao anexa, cuja fetocopia se encontra inserta de folhas oitenta e seis a
oitenta e nove da minuta da presente ata. DELIBERACAO: A Camara delibera, por
unanlmidade, apoiar as refeicoes e prolengamento no Primeiro Clclo, para uma
menor, residents neste Conceiho, devidamente identlficada na informacao anexa.~-~
----------Zero dois zero sete.- Uma informacao, prestada pela Tecnica Superior de
Service Social, Dr“ isabei Lopes, para apoio de refeicoes e prolengamento no Jardim de
lnfancia, para uma mener, residente neste Concelho, devidamente identificada na
informacao anexa, cuja fetocopia se encontra inserta de folhas noventa a noventa e tres
da minuta da presente ata. DELIBERACAO: A Camera delibera, por unanimidade,
apoiar as refeicoes e prolengamento no Jardim de lnfancia, para uma menor,
residents neste Conceiho, devidamente identificada na informacao anexa.----------------------Zero dois zero eito.- Presente um oficie da Associacao de Caca Monte Sao
Miguel-O-Anjo, a solioitar um subsidio, no mentante de € 350,00 (trezentos e cinquenta
euros), para iimpeza da Lagoa da Cheira, cuja fetocopia se encontra inserta a folhas
noventa e quatro e noventa e cinco da minuta da presente ata. DELIBERACAO: A
Camara delibera, por unanimidade, atribuir um subsidio no mentante de € 350,00
(trezentos e cinquenta euros), a Associacao de Caca Monte Sao Miguel-O-Anjo,
para iimpeza da Lagoa da Cheira.----------------------------------------------------------------------~----------Zere dois zero nove.- Presents, uma proposta do Senhor Vereador do Pelouro
do Ambiente, Desperte e Atividades Economicas, relacionada com Esplanadas - Medida
Excecional no ambito COViD-DEZANOVE, cuja fetocopia se encontra inserta de folhas
noventa e seis a noventa e oito da minuta da presente ata. DELIBERACAO: A Camara
delibera, por unanirnidade, aprevar a proposta apresentada pelo Senhor Vereador
do Peiouro do Ambiente, Desporto e Atividades Economicas, nos termos e pelos
fundamentos at aduzides, e que se consideram, aqui, integralmente repreduzidos.
Remeta-se a Assembleia Municipal, para conhecimento. -------------------------------------------------Zero dois dez.- Presente, para efeites de decisao de adjudicacao, o Relatorio
Final de analise de propostas do procedimento de conourso tendente a contratacao da
ernpreitada designada por “Pavimentacae de Diversas Estradas e Caminhos Municipais",
oemposta por sete letes, bem come as respetivas minutas contratuais, para efeitos de
aprovacao, cuja fetocopia se encontra inserta de folhas noventa e nove a cento e
quarenta e cinco da minuta da presente ata. DELIBERACAO: Conforme proposte no
Relatorio Final de analise de propostas, a Camara delibera, por unanimidade,
adjudicar o procedimento nos seguirites termos: ------------------------------------------------~----------Lote Um: Adjudicado ao cencorrente Martins & Filhos S.A. pelo valor de
427.1'i8,05€ (quatrocentes e vinte e sete mil cento e dezoito euros e cinco
céntimos); ------------------------------------------------------------------------------------------------------ --

----------Lote Dois: Adjudicado ao cencorrente Martins & Filhos S.A. pelo valor de
443.668,26€ (quatrocentos e quarenta e trés mil seiscentos e sessenta e oito euros
e vinte e seis centimos); -----------------------------------------------------------------------------------~---------Lote Trés: Adjudicado ao concorrente Martins & Filhos S.A. pelo valor de
718.583,85€ (setecentos e dezoito mil quinhentos e oitenta e trés euros e oitenta e
cinco céntimos); --------------------------------------------------------------------------------------------------------Lote Quatro: Adiudicado ae concorrente Martins & Filhos S.A. pelo valor de
339.659,50€ (trezentos e trinta e nove mil seiscentos e cinquenta e nove euros e
cinquenta céntimos); -----------------------------------------------------------------------------------------
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----------Lote Cinco: Adjudicado ao concorrente Martins & Filhos S.A. pelo valor de
944.212,27€ (novecentos e quarenta e quatro mil duzentos e doze euros e vinte e
sete céntimos); ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Lote Seis: Adjudicado ao concorrente Martins & Filhos S.A. pelo valor do
70.'t77,60€ (setenta mil e cento e setenta e sate euros); -----------------------------------------~
--------~~Lote Sets: Adjudicado ao concorrente Prodigipadrao Construgao Limitada
pelo valor de 155.342,68€ (cento e cinquenta e cinco mil trezentos e quarenta e dois
euros e sessenta e oito céntimos).--------------------------------------------------------------------------------Mais se delibera aprovar as minutas dos contratos referentes aos sete Iotes.
Notifique-se os adjudicatarios para, no prazo de cinco dias, querendo, se
pronunciarem sobre 0 conteﬁdo das mesmas, sob pena de aceitagao (artigos cem e
cento e um, do Cédigo dos Contratos Plihlicos). Designa-se, por fim, 0 Chefe da
Divisao de Ambiente e Obras para gestor do contrato, nos termos e para os efeitos
previstos no artigo duzentos e noventa-A, do Cédigo dos Contratos Publicos.------------------Procedeu-se a Ieitura da minuta da reuniao do executivo, 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 onze horas e vinte minutos, da qual para constar e devidos efeitos foi
Eavrada a presente ata que vai ser devidamente assinada, consignando-se que todas as
deiiberagoes deia 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 da Mota, Coordenador da Unidade de Contratagao
Pubiica, a redigi, subscrevi e assino. -----------------------------------------------------------------------

O Presidents da Camara,
O Secretario ///
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