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~~~~~~~~--Aos seis dias do mes de julho, do ano de dois mil e vinte, realizou-se uma reuniao
ordinaria cia Camera Municipal de Vila Verde, no edificio dos Pagos do Concelho, sob a
Presidéncia do Senhor Antonio Fernando Nogueira Cerqueira Vilela, na qualidade de
Presidents deste Orgao Autarquico, com a presence dos Senhores Vereadores, Manuel
de Oliveira Lopes, Jflzlia Maria Caridade Rodrigues Fernandes, Patricio Jose Correia Pinto
Arafiijo, Jose Augusto Marga! Morals, Luis Loureiro de Castro e Claudia da Conceigao
Cachetas Pinto.--------------------------------------------------------------------------------------------------
----------Secretariou 0 Coordenador da Unidade de Contratagao Piiblica Nuno Miguel
Lomba da Mota. -------------------------------------------------------------------------------------------------
~~~~~~~~--Verifioada a presenca do numero legal de Vereadores foi pelo Senhor Presidente
da Camara, deciarada aberta a reuniao eram nove horas e trinta minutos. ---------------------
----------BALANCETE: Presente o resumo diario da Tesouraria relativo ao dia tres do mes
de julho do ano dois mil e vinte que aousava um saldo pecuniério de oinco milhoes
novecentos e noventa e um mil trezentos e quatro euros e noventa e um céntimos, ouja
fotocopia se enoontra inserta a folhas doze e treze da minuta da presente ata. ----------------
~~~~~~~~-~EXPEDEENTE: O que segue, acompanhado cle todos os processos para
verificacao da Excelentissima Edilidade. -----------------------------------------------------------------
----------Presente, para aprovacéo da Excelentissima Cémara, a ata da reuniao ordinaria
de dezoito de junho de dois mil e vinte, cuja fotocopia se en_contra inserta de folhas
catorze a vinte e sete da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Cémara delibera,
por unanimidade, aprovar a referida ata.--------------------------------------------------------------
----------ANTES DA ORDEM D0 DEA:~----~-~---~-------~---~--~-------~--~---------~----------------------
----------O Senhor Presidente propoe a inclusao na ordem de trabalhos dos relatérios
finals dos concursos referentes a contratacao das Ecovias do Cavado, tendo os membros
do executive deliberado, por unanimidade, incluir os assuntos na ordem de trabalhos. ------
----------O Senhor Presidente solicita que se reproduza o seguinte texto, cuja
fotocopia se encontra Enserta de folhas vinte e oito a trinta da minuta da presente
ata: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
—--------“Nos izltimos dias fomos oonfrontados com a publicacao de um video,relativo a
reuniéo do exeoutivo do dia dezoito de junho de dois mil e vinte, que retrata apenas parte
da mesma. Ate ao momento nao foi possivel determinar o autor que tornou pUbllCOS os
oonteflzdos da reuniao sem autorizacao dos restantes membros do executivo. Na
sequéncia deste facto foram por mim questionados os Senhores Vereadores do Partido
Social Democrata, Manuel Lopes, dtzlia Fernandes e Patricio Arafljo, foi também
questionado o Dr. Nuno Mota na qualidade de Secretario da reuniao. Todos foram
perentérios em afirmai" que neo procederam a qualquer gravacao. Dada a gravidade da
situagéo e considerando que apenas participaram nessa reuniao os elementos do
Executive e o seu Secretario, devem todos os Senhores Vereadores deciarar para a ata,
de forma pessoal, que nao sao responséveis nem pela gravagao nem pela divulgacao da
mesma. lnformo ainda todos que no dia vinte e trés de junho de dois mil e vinte através
de mail enviado as quénze horas e cinquenta e sete minutos o Senhor Vereador Jose
Morals me enviou a seguinte comunicagao:--------------------------------------------------------------
--------“As quinze horas e cinquenta e sete minutos de vinte e tres de junho de dois mil e
vinte, Jose Morals escreveu: ----------------------------------------------------------------------------------
----------Excelentissimo Senhor Presidente de Cémara. Considerando que a reuniao do
Exeoutivo Camarério do dia dezoito de junho de dois mil e vinte foi piiblica e realizada por
meios informaticos, face as graves acusacoes proferidas contra mim pela Vereadora da
Educacao e Culture, Dra. Julia Fernandes, a bem da verdade e para que nao fiquem
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duvidas daquilo que afirmei, solicito-lhe em nome dos Vereadores do Parlido Socialista
que tome piiblica a gravacao video dessa Reuniao de Camara, em especial na parte final
em que o subsldio da Alianca Artesanal foi colocado a debate. Cumprimentos, José
Morals, Tim +trezentos e cinquenta e um noventa e trés novecentos e setenta e trés
trinta e trés trinta e trés. ----------------------------------------------------------------------------------------
----------A este mail enviei a seguinte resposta em vinte e quatro de junho de dois mil e
vinte as vinte e duas horas e trinta e oito minutos que passo a transcrever: ---------------------
----------“Excelentlssimo Senhor Vereador Jose Morals. Na sequéncia do seu pedido
relativo a ijiltima Reuniao do Executive realizada em dezoito de junho, cumpre-me
informer 0 seguinte: ---------------------------------------------------------------------------------------------
----------Um - Conforme é do seu conhecimento nunca foi reaiizada qualquer gravacao das
Reunioes do Executive, a gravacao das reuniées a acontecer teria de ter o acordo de
todos os eiemenios. Face a esta circunstancia estranho por isso 0 pedido para divulgar o
conteudo da gravacao da reuniao do dia dezoito de junho de dois mil e vinte uma vez que
sabe muito bem que a mesma nao existe. ----------------------------------------------------------------
----------Dois - Nao compreendo a que se refere quando solicita a divulgacao da gravacao
video dessa reuniao afirmando que 0 faz, passo a transcrever, "...face as graves
acusagoes proferidas contra mim pela Vereadora da Educacao e Cultura, Dr.“ Julia
Fernandes...". De facto no decorrer da reuniao nunca foram proferidas quaisquer
acusacfies pela Senhora Vereadora que apenas se limitou a responder a alguns
esclarecimentos solicitados peio Senhor Vereador e que diga-se em abono da verdade
que os mesmos foram feitos num tom e numa atitude em nada apropriado o que levou a
que por diversas vezes tivesse de intervir a solicitar contencao. ------------------------------------
----------Trés - As Reunioes do Executive devem constituir momentos de reflexao e
discussao construtiva em que as divergencias de opiniao possam ser um forte contributo
para que as decisoes a tomar sejam aquelas que melhor possam senrir o interesse das
instituicoes, das pessoas e do Concelho. Da minha parte continuarei a seguir este rumo.
Com os melhores cumprimentos. Vila Verde, vinte e quatro de junho de dois mil e vinte. O
Presidente da Camera, Antonio Viiela. ---------------------------------------------------------------------
----------Considerando a gravidade da situacao urna vez que a mesma foi gravada sem
consentimento e conhecimento dos participantes e divulgada de forma distorcida, o que
assume contornos de atos iiegais e atitudes eticamente reprovéveis, torna-se necessario,
em come da transparencia, apurar a verdade e atribuir responsabiiidades. Pelas razoes
apontadas proponho que se desencadeie um processo de investigacao e em simultaneo
se inicie um processo judicial no sentido de se descortinar toda a verdade para que se
possam apurar responsabilidades sob pena de podermos todos ser suspeitos. Vila Verde,
seis de julho de dois mile vinte"----------------------------------------------------------------------------A
----------No seguimento, o Senhor Presidente declara que nao assume qualquer
responsabilidade pela gravacao da Reuniao do Executivo de dezoito de junho de dois mil
e vinte, motivo peio qua! me seria impossivel tornar publioo qualquer conteudo da
mesma. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- --
--------No seguimento, todos os membros do Executivo declararam subscrever a
declaracao do Senhor Presidente da Camara.---------------------------------------------------------~-
----------Os Senhores Vereadores do Partido Socialista acrescentaram, ainda, o
seguinte: Fomos convidados pelo Senhor Presidente a pariicipar na referida reuniao
atraves da ferramenta Skype, sendo este o titular da mesma. A ferramenta Skype permite
a gravacao de reunioes. E inequivoco que 0 titular da reuniao era o Presidente da
Camera e que este se encontrava na rede informatica da autarquia. Ha varias semanas
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que alertamos para probiemas informaticos na rede da autarquia, nomeadamente nos
emails, que continuam a ser reportados como virus ou spam. Ja reportamos ao
Depariamento de Enformatica tentativas de acesso as nossas contas de email, que
segundo o responsavei foram resolvidas. Questiona-se o Senhor Presidente da Camera
deste ato criminoso. A0 que parece, os emaiis da autarquia sao geridos em servidores
préprios e ia nao é a primeira vez que reportamos este tipo de problema, que infelizmente
continua por resoiver. -------------------------------------------------------------------------------------------
----------O Senhor Presidente declare que, apenas agora, esta a ter conhecimento dessa
situacao. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------O Senhor Presidente pretende que fique registado em ata que foram entregues
todos os dooumentos reiativos a Alianca Artesanal, solicitados através de email pelos
Senhores Vereadores do Partido Socialista, cujas fotocépias se encontram insertas de
foihas trinta e um a noventa e tras da minuta da presente ata. --------------------------------------
----------0 Senhor Vereador Patricio Araiijo informa que esta em discussao para
corisulta pdblica, na Agencia Portuguese do Ambiente, a Linha dupla de Ponte de Lima
fonte Fria a 400Kv, e que o processo terminara a vinte e quatro de julho de dois mil e
vinte. A empresa promotora e a Rede Eletrica Nacional (REN). -------------------------------------
----------ZERO UM.- CONHECIMENTOS BARRA RATIFICAQDES:-------------------------------
----------Zero um zero um.- Para ratificacao da Excelentissima Camara, presente o
processo zero tras barra dois mi! e vinte barra quatrocentos e cinquenta e um, em nome
de Jorge Daniel da Mote Viana, site no iugar de Quintela, vinte e quatro da Uniao de
Freguesias de Escariz Sao i\/lamede e Escariz Sac Martinho, reiativo a emissao de
certidao de compropriedade sobre o prédio rL'1stico, de acordo com as informacoes
técnicas constantes do processo, cuja fotocépia se encontra inserta de folhas noventae
quatro a noventa e oito da minuta da presente ata. DELIBERACAO: Deliberado, por
unanimidade, ratificar a emissao da certidao de compropriedade do prédio rilstico,
referente ao processo zero trés barra dois mil e vinte barra quatrocentos e
cinquenta e um, em nome de Jorge Daniel da Mota Viana, sito no lugar de Quintela,
vinte e quatro da Uniao de Freguesias de Escariz Sao Mamede e Escariz Sao
il1lartinho.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------Zero um zero dois.- Para ratificacao da Excelentissima Camara, presentes os
despachos do Senhor Vereador da Quatidade, Ordenamento e Gestao do Territorio,
relativos as isencoes/redugées no arnbito da pandemia COVID-DEZANOVE. Sobre o
assunto, foram anexados os respetivos mapas das isencées e reducoes reconhecidas
pela Divisao da Qualidade Atendimento e Fiscalizagao e Departamento de Urbanizacao e
Edificacao, cujas fotocépias se encontram insertas de folhas noventa e nove a cento e
trés da minuta da presente ata, DELIBERACAO: A Camara delibera, por unanimidade,
ratificar as iseng6es1redug6es no ambito da pandemia COVID-DEZANOVE
reconhecidas pela Divisao da Qualidade Atendimento e Fiscalizagao e
Departamento de Urbanizacao e Edificagao. Remeta-se a Assembleia Municipal, no
prazo de quarenta e oito horas.---------------------------------------------------------------------------
----------ZERO DOiS.- DNERSOS:--------------------------------------------------------------------------
----------Zero dois zero um.- Presente, um oficio da empresa Aguas do Norte SA,
reiacioriado com a realizacao de Capital Social em falta - Acoes da Categoria A - ultima
interpelagao. Sobre o assunto 0 Senhor Vereador do Pelouro do Ambiente, Despoito e
Atividades Econémicas, Dr. Patricio Ai'Ell]jO, prestou a informacao que se anexa, cuja
fotocopia se encontra inserta de folhas cento e quatro a cento e oito da minuta da
presente ata. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
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----------Os Senhores Vereadores do Partido Socialista questionam quai e a proposta
de deliberacao dos membros do Executivo do Partido Social Democrata. Pelos mesmos
foi declarado que a proposta seria no sentido de nao se realizar a parte do capital em
referenciacao. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
--------Os Senhores Vereadores apresentam a seguinte declaragao: Apresenta-se a
esta Reuniao de Camara uma informaoao subscrita pelo Vereador do Ambiente e fioa-se
sem se perceber ciaramente o que se propae. La-se nas entrelirihas que se admite
deliberar a nao realizacao do capital social, confirmado peio Presidente de Camara. Neste
caso, pretends-se legitimar o incumprimento de um dever, o incumprimento de um
compromisso assumido. As consequéncias desse incumprimento nao se podem confinar
aos aspetos praticos referidos na informacao! Ha a honra e o bom nome de um Municipio,
e Vila Verde nao pode vir a ser falado pela negativa. Ate trinta de junho de dois mil e vinte
ja havia sido dado total cdmprimento por parte de oitenta e cinco por cento dos
Municipios que integram a sociedade. Acresce que um Municipio, como o de Vila Verde,
que ern todos os anos tem um gasto de mais de 100.000 (mil) euros num jantar de gala,
nao pode deixar de honrar compromissos eobrigacoes legais. Primeiro a obrigacao, e so
depois a devocaoi Se o Municipio nao efetuar o pagamento em falta acrescido de juros,
parece-nos que as acées correspondentes ao valor em falta revertem a favor da
sociedade nos termos do artigo duzentos e oitenta e cinco numero quatro do Codigo das
Sociedades Comerciais. De referir due o passo seguinte sera a venda destas acdes e se
0 produto da venda nao for suficiente para cobrir capital e juros é exigido ao Crltimo titular
e a cada um dos seus antecessores a diferenga - artigo duzentos e oitenta e seis.
Considerando a apregoada boa satzde economico-financeira da Camara nao deviam ser
cento e trinta e um mil euros um entrave para garantir a participacao nesta empresa. Por
tudo o que foi aqui exposto, os Vereadores do Partido Sociaiista votam contra a proposta
da Camara que visa nao cumprir compromissos assumidos com as Aguas do Norte. --------
----------0 Senhor Presidente da Camara declara: O que esta em causa nao é,
efetivamente, a realizacao do capital social, mas aquilo que ele refiete na estrutura
acionista da empresa, que é totalmente dominada pelas Aguas de Portugal, que vem
acumulando prejuizos ao longo dos anos e que a realizacao deste capital nao acrescenta
absolutamente nada a capacidade de decisao do Municlpio em relacao a estrategia desta
empresa, uma vez a que aquiio a que temos assistido é a uma imposigzao por parte das
Aguas de Portugal a uma poiitica e estratégia que deixa muito a desejar, inclusive nos
proprios investimentos com que se comprometeram a realizar no Concelho de Vila Verde.
Esta é, também, uma forma de mostrarmos o nosso descontentamento com o
investimerito com que a empresa se comprometeu aquando da concessao do
sarieamento que ainda nao esta concluido na sua totalidade e que ate viu alguns dos
investimentos previstos para Vila Verde serem retirados do piano de investimentos
iniciaimente previsto para o Concelho de Vila Verde. Sempre, e em todos os momentos, o
Municipio de Vila Verde cumpriu e cumpre as suas obrigacoes. E, contrariamente a
muitos outros lvlunicipios, que tiveram de realizar pianos de pagamentos de dividas, ja
por varias vezes que as Aguas do Norte tiveram de ressarcir o l\/lunicipio de Vila Verde de
verbas indevidamente cobradas. No entanto, face as questaes que se suscitaram no
ambito da discussao, 0 Senhor Presidente decidiu retirar 0 assunto para apreciacao,
sendo que o mesmo sera submetido a uma préxima reuniao do Executivo. ---------------------
--~-------Zero dois zero dois.- Presente o processo zero um barra dois mil e dezanove
barra duzentos e noventa e sete, em nome de Becrimo-lnvestimentos lmobiliarios,
Limitada, respeitante a reoegao provisoria das obras de urbanizacao, com o alvara
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namero zero dois barra dois mii e dezanove de sete de outubro, sites na Rua de Coimbra,
Freguesia de Viia Verde e Barbudo, requerida por Becrimo - lnvestimentos lmobiiiarios,
Limitada, cuja fotocopia se encontra inserta a folhas cento e nove da minuta da presente
ata. DELIBERAQAO: Deliberado, por unanimidade, proceder a rececao proviséria
das obras de urbanizagao, com o alvara numero zero dois barra dois mil e
dezanove de sete cle outubro, sitas na Rua de Coimbra, Freguesia de Vila Verde e
Barbuda, requerida por Becrimo - investimentos lmobiliarios, Limitada, tendo em
conta o auto de vistoria elaborado sobre 0 assunto.----------------------------------------------
----------Zero dois zero tras.- Presente 0 processo zero tras barra dois mil e vinte barra
duzentos e vinte e tras, em nome de ii./laria Blandina l\/loreira da Silva, sito no lugar da
Estrada, da Freguesia de Cabanelas, para emissao do competente parecer, tendente a
emissao de certidao de compropriedade, ao abrigo do ariigo cinquenta e quatro, ndmero
um, da Lei numero noventa e urn barra noventa e cinco, de dois de setembro, na redacao
que the foi conferida pela i_ei numero setenta barra dois rnii e quinze, de dezasseis de
julho, e tendo em consideracao o teor das informacoes prestadas pelos Teonicos
oonstante do processo, cuja fotocopia se encontra inserta Nde folhas cento e dez a
cento e treze da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Camara delibera,
por unanimidade, emitir parecer favoravel para emissao de certidao de
compropriedade, ao abrigo do artigo cinquenta e quatro, nfimero um, da Lei
mlzmero noventa e um barra noventa e cinco, de dois de setembro, na redacao que
the foi conferida pela Lei nfimero setenta barra dois mil e quinze, de dezasseis de
julho, nos termos das informagfies técnicas constantes do processo zero trés barra
dois mil e vinte barra duzentos e trinta e trés, em nome de Maria Blandina Moreira
da Silva.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------Zero dois zero quatro.- Presente o processo zero cinco barra dois mii e cinco
barra cento e dezassete, em nome de Mota - Engil, SA., sita na Avenida Sobral - llhé,
cento e vinte e um, da Freguesia de Cervaes, para deliberacao sobre a definicao dos
montantes de seguro de responsabiiidade civil destinados a cobrir os riscos associados a
atividade posto de abastecimento de combustiveis, ao abrigo do disposto no numero sete,
do artigo décimo terceiro e numero tras, do artigo décimo quarto, ambos do Decreto-Lei
ndmero duzentos e sessenta e sete barra dois mil e dois, de vinte e seis de novembro, na
sua redacao atual, cuia fotocopia se encontra inserta de folhas cento e catorze a cento e
dezassete da minuta da presente ata. DELIBERACAO: Deliberado, por unanimidade,
definir os montantes de seguro de responsabilidade civil destinados a cobrir os
riscos associados a atividade posto de abastecimento de combustiveis, ao abrigo
do disposto no mimero sete, do artigo décimo terceiro e numero trés, do artigo
décimo quarto, ambos do Decreto-Lei numero duzentos e sessenta e sete barra
dois mii e dois, de vinte e seis de novembro, na sua redagao atuai, nos termos
propostos pelo Senhor Vereador do Pelouro da Qualidade, Ordenamento e Gestao
do Territério, datada em urn dejulho de dois mil e vinte.----------------------------------------
----------Zero dois zero cinco.- Presente o processo zero um barra dois mil e dezanove
barra quatrocentos e cincguenta, em nome de Alisénior e Joao Lopes de Macedo, sito no
lugar de Esparido, Freguesia da Loureira, para deiiberar, sobre a possibilidade de aceitar
a solucao apresentada pela entidade requerente no que concerne a infraestrutura viaria
de acesso entre o portao da Quinta do Alivio e a Rua do Esparido, cuja fotocopia se
encontra inserta de foihas cento e dezoito a cento e trinta da minuta da presente ata.
DELIBERAQAO: A Camara delibera, por unanimidade, solicitar um parecer a Junta
de Freguesia da Loureira bem como a reapreciacao técnica do processo,
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designadamente no que diz respeito a indispensabilidade de intervengao no
caminho piibiico entre a Quinta do Alivio e a Rua do Esparido.-------------------------------
----------Zero dois zero seis.- Presente uma informacao prestada pela Chefe da Divisao
de Qualidade, Atendimento e Fisoalizacao, Dra Filipa Vilela, relative a Constituicao de
novas Comissdes de Vistorie, cuja iotocépia se encontra inserta a folhas cento e trinta e
um e cento e trinta e dois da minuta da presente ata. DELIBERACAO: Deliberado, por
maioria, com a abstencao dos Senhores Vereadores do Partido Socialista, nomear
novas Comissaes de Vistoria, de acordo com a informagao prestada pela Chefe da
Divisao de Qualidade, Atendimento e Fiscalizacao, Dr.“ Filipa Vilela.-----------------------
----------Os Senhores Vereadores do Partido Socialista abstam-se por se tratar de
materia eminentemente administrative.--------------------------------------------------------------------
----------Zero dois zero sete.- Presente uma proposta apresentada pelo Senhor Vereador
da Qualidade, Ordenamento e Gestao do Territorio, relacionada com a consolidacao
definitive da mobiiidade intercarreiras de Ana Paula Malheiro Pereira de Sa, cuja fotocépia
se encontra inserta de folhas cento e trinta e tres a cento e trinta e oito da minuta da
presente ata. DELIBERACAO: A Camara delibera, por maioria, com a abstengao dos
Senhores Vereadores do Partido Socialista, aprovar a consolidagao definitiva da
situagao de mobiiidade intercarreiras da trabalhadora Ana Paula Malheiro Pereira
de sa, na carreira de Assistente Técnico com efeitos a um de agosto de dois mil e
vinte.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------Os Senhores Vereadores do Partido Socialista abstam-se por se tratar de
materia eminentemente administrative. ------------------------------------------------------------------~-
---------Zero dois zero oito.- Uma outra proposta, do Senhor Vereador da Qualidade,
Ordenamento e Gestao do Territorio, datada de vinte e nove de junho de dois mil e vinte,
relacionada com a abertura de procedimento de recrutamento em regime de mobilidade
interna intercarreiras para a Divisao de Qualidade, Atendimento e Fiscalizacao de dois
Técnioos Superiores um para exercicio de funcoes no Servigo de Atendimento e Apoio ao
Ciciadao e outro para Service de Gestao Processual, cuja fotocopia se encontra inserta de
fO|i'i8S cento e trinta e nove a cento e quarenta e dois da minute da presente ata.
DELIBERAQAO: A Camara delibera,,por maioria, com a abstengao dos Senhores
Vereadores do Partido Sociaiista aprovar a proposta de abertura de procedimento
de recrutamento em regime de mobilidade interna intercarreiras para a Divisao de
Qualidade, Atendimento e Fiscalizagao de dois Técnicos Superiores, um para
exercicio de funcées no Servico de Atendimento e Apoio ao Cidadao e outro para
Servico de Gestao Processual, postos de trabalho previstos no Niapa de Pessoai de
ciois mil e vinte e devidamente orgamentados.------------------------------------------------------
----------Os Senhores Vereadores do Partido Socialista abstam-se por se tratar de
materia eminentemente administrative. --------------------------------------------------------------------
---------Zero dois zero nove.- Presente, para efeitos de decisao de adjudicacao, o
Reletorio Pinal de anaiise de propostas do prooedimento de concurso tendente a
contratacao da empreitada designada por <<Construcao da Ecovia do Rio Cavado - Troco
ivlirante-Poriocarrero», bem como a respetiva minuta contratual, para efeitos de
aprovacao, cuja foiocépia se encontra inserta de folhas cento e quarenta e tras a cento e
cinquenta da minuta da presente eta. DELIBERACAO: Conforme proposto no
Relatério Finai de anaiise de propostas a Camara delibera, por unanimidade,
adjudicar o procedirnento ao concorrente Prodigipadrao Construgao Limitada, pelo
valor de 292.688,83€ (duzentos e noventa e dois mil seiscentos e oitenta e oito
euros e oitenta e trés céntimos). Mais se delibera aprovar a minuta do contrato.
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Notifique-se o adjudicatario para, no prazo concedido para 0 efeito, querendo, se
pronunciar sobre 0 conteildo da mesma, sob pena de aceitagao (artigos cem e
cento e um do Codigo dos Contratos Priblicos). 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.---------
----------Zero dois dez.- Presente o Reiatorio Final de anaiise de propostas do
procedimento <<Construcao da Eoovia do Cavado - Troco Faiai-Mirante», cuja fotocépia se
encontra inserta de foihas cento e cinquenta e um a cento e cinquenta e quatro da minuta
da presente ata. DELiBERA(}AO: Conforme proposto no Relatorio Final de analise de
propostas a Camara delibera, por unanimidade, extinguir o procedimento e revogar
a decisao de contratar, em coriformidade com 0 estatuido na alinea b), do mimero
um, do artigo setenta e nove, e mirmero um, do artigo oitenta, ambos do Cédigo dos
Contratos Piibiicos.-------------------------------------------------------------------------------------------
----------Procedeu-se a leitura da minuta da reuniao do executivo, a qual foi aprovada por
todos os eiementos presentes na reuniao. ---------------------------------------------------------------
----------E nada mais havendo e tratar, pelo _Senhor Presidente foi declarada encerrada a
reuniao eram onze horas e quinze minutos, da qual para constar e devidos efeitos foi
iavrade a presente ata que val ser devidamente assinada, consignando-se que todas as
deiiberacoes dela constante foram aprovadas em minuta no final da reuniao, nos termos
do ridmero 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 Mote, Coordenador da Unidade de Contratacao
Péibiica, a redigi, subscrevi e assino. ----------------------------------------------------------------------

O Presidente da Camara, Q’

O Secret-ario ,- , ,_ii\\ is

7/7


