Fls
ATA DA REUNIAO ORDINARIA DE 2010712020
----------Aos vinte dias do més do julho, do ano de dois mil e vinte, realizou-se uma
reuniao ordinéria da Camera Municipal de Vila Verde, no edificio dos Pagos do Conoeiho,
sob a Presidéncia do Senhor Antonio Fernando Nogueira Cerqueira \/ilela, na quaiidade
de Presidents deste Orgéo Autarquico, com a presenga dos Senhores Vereadores,
Manuel de Oiiveira Lopes, Patricio José Correia Pinto Araﬁijo, Jose Augusto Maroal
Morals, Luis Loureiro de Castro e Claudia da Conceigao Cachetas Pinto. --------------------------------Seoretariou 0 Coordenador da Unidade de Contratagao Publica, Nuno Miguel

Lomba da i\/iota. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Verificada a presenga do numero legal de Vereadores foi pelo Senhor Presidents
da Camara, deciarada aberta a reuniao eram nove horas e trinta minutos. -------------------------------Faltou por motivo justificado a Senhora Vereadora Jtliia Maria Caridade Rodrigues
Fernandes, por se encontrar em periodo do gozo férias. ------------------------------------------------------BALANCETE: Presents o resume diario da Tesouraria relativo ao dia dezassete
do mes de julho do ano dois mil e vinte que acusava um saldo pecuniério do seis milhoes
setecentos e oinquenta e oinco mil oitenta e trés euros e noventa e oinco céntimos, cuja
fotocépia se encontra inserta a foihas quinze e dezasseis da minuta da presente

ata. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EXPEDIENTE: O que segue, acompanhado de todos os processos para
verificagao da Exoelentissima Edilidade. ---------------------------------------------------------------------------Presents, para aprovagao da Excelentissima Camara, a ata da reuniao ordinaria
de seis de julho de dois mil e vinte, cuja fotocopia se enoontra inserta de folhas dezassete
a vinte e trés da minuta da presente ata. DELIBERACAO: A Céimara delibera, por
unanimidade, aprovar a ata da reuraiéo ordinéria de seis de julho de dois mil e
vinte.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------O Senhor Presidents comunioa que se encontrara em periodo de gozo de férias
entre os dias vinte e sete a trinta e um de julho e dezassete a vinte e oito de agosto. ~~~~~~-----------ANTES DA ORDEM D0 DlA:-------------------------------------------------------------~----------------Os Senhores Vereadores do Partido Socialista solicitam esclarecimento
reiativamente £2 seguinte matéria: Nas Uitimas semanas tém sido sucessivas as falhas
no abastecimento de égua aos Viiaverdenses. E um assunto preocupante, jé que a agua
é um bem essenoial. Nas redes sooiais varios munioipes referiram que obtiveram
informagao na autarquia, junto do Vereador do Arnbiente, de que esta falha no
abasteoirnento se deve a uma rutura num deposito e que com a reparagéo desse
deposito se perdeu o equilibrio hidréulico nas condutas, provocando as quebras
verificadas. Por seu lado, outros rnunicipes referiram que houve uma rutura numa
conduta, provocada por um empreiteiro. O oomunicado da autarquia, todos conhecemos;
O assunto e grave e exige uniao de esforoos para a sua resolugao. Perguntamos por isso
ao Senhor Presidents da Camera se néo quer solicitar a presenga do Chefe de Diviséo
nesta reuniao de Camera. Questionamos também 0 Senhor Presidents de Cémara do

seguinte: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------————————-~Quai é o ponto de situagao do abastecimento de agua aos Vilaverdenses? A que
se devem as falhas no abastecimento? Existiu alguma rutura num deposito que tenha
provooado toda esta situagéo? Para quando a reposioao da normalidade no
abastecimento aos Vilaverdenses?----------------------------------------------------------------------------------Assistimos também a existéncia de oontadores que registavam consumos quando
nas condutas passavam apenas bolsas de ar. Soiicita-se atengao para que nao sejam
debitados custos nestas situaooes. ------------------------------------------------------------------------1/9
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----------Aproveitamos ainda para manifestar a nossa total disponibilidads para aprovar
msdidas urgsntss que vissrn a rsposigao do servigo aos Vilaverdsnsss. -----------------------—--------No seguimento, 0 Senhor Presidents da Céimara ssclareceu: Os ultimos
tempos foram marcados por tsmperaturas muito elevadas, o que conduziu a uma
situaoao do ssca extrema que tem ditado um aumento brutal dos consumos diarios de
agua. Aorsscs que, face a sstas oirounstancias, a reds de abastecimsnto sofreu
alteragoes bruscas do pressao, que, em certas oircunstancias, pode conduzir a roturas na
reds ds abastsoimsnto. Tai veio a verifioar-se em algumas situagoes. Além destes
aspstos, acrssce ainda um elevado numsro ds inoéndios nssta altura. De facto, so no
més de julho foram combatidos setsnta e dois inoéndios florsstais. Quero relevar, ainda, o
esforoo s a dedicagéo dos Téonioos do l\/lunicipio que, com dedicaoao sxclusiva, tsntaram
oolmatar todos os problemas que iam surgindo no ambito das falhas existentes em alguns
pontos do Concelho, particularments nos lugares mais slsvados. Nests momsnto nao é
possivel chamar a ssta reuniao o responsavel pelos servigos das aguas, Engenheiro
Pedro Gama, uma vez que o mesmo se encontra em periodo de férias, mas que, ainda
assim, esta no terreno a acompanhar a situaoao. O Munioipio tsm em curso aooes
resultantes de uma candidatura que se encontra ja em fase de exsougao e que vai
possibilitar uma monétorizagao rigorosa de toda a reds ja a pariir deste ano, uma vez que
ss sncontram a ssr instalacios contadorss em todos os resen/atorios, os quais darao
énformaooes para um sistema Enformético que permitira gsrir consumos e possiveis
roturas na reds ou mesmo consumos abusivos, de forma a que o sistsma seja o mais
equilibrado possivei. Alem dsstas medidas, estao ja sstudados novos pontos de captaoao
para reforoar a reds sxistents com 0 objetivo ds se fazsr face as exigéncias provocadas
por ests aumsnto ds consumos, que se verificam, apenas, em alguns momentos do ano.
No que se refers aos oontadores, informo que esse problsma ssta identifioado, que os
mesmos ssrao substituidos s que os oonsumidorss nao sairao prejudicados, uma vsz que
sera feito um aoerto em funoao das medias habituais do consumo. ---------------------------------------ZERO UM .- CONHECIMENTOS BARRA RATIFICACDES: ---------------------------------------Zero um zero um.- Para ratificaoao da Excelentissima Camara, prsssntss os
despachos do Senhor Vsreador cia Qualidade, Ordsnamsnto s Gsstao do Tsrritorio,
rslativos as issngoss/redugoes no ambito da pandsmia COVlD-DEZANOVE. Sobre 0
assunto, foram anexados os rsspetivos mapas das issngoes e reduooes reconhsoidas
peia DNESAQ DA QUALIDADE ATENDlMENTO E FISCALIZACAO e DEPARTAMENTO DE
URBANIZACAO E EDlF|CACAO, cuja fotocépia se sncontra_inserta de folhes vinte e quatro a
vinte s oito da minuta da presents ata. DELIBERACAO: A Camera delibera, por

unanimidade, ratificar as isengzosslredugoss no émbito da pandemia COVlDDEZANOVE, reconhscidas pela Diviséo da Qualidade Atsndimento e Fiscalizagao e
Departamento do Urbanizagéo e Edificagéo. Rsmeta-se a Assembleia Municipal, no
prazo de quarsnta e oito horas.------------------------------------------------------------------------------------ZERO DOlS.- DNERSOS:----------------------~-~------~---------------------------------------------------Zero dois zero um.- Presents uma informaoao prestada pela Técnica Superior de
Educagao, Dr? Silvia Rodréguss, rslaoionada com atribuigao de um subsidio a Cruz
Vermsiha Portuguesa - Deisgaoao de Braga, no valor ds 12.740,00 euros (doze mil
setscentos e quarenta euros), para 0 transports ds alunos/as que oonstitusm, nests
momsnto, a turma PIEF - Programs lntsgrado ds Educaoao s Formagao, a funoionar no
ano lstivo dois mil e vints s dois mil s vinte s um, cuja fotooopia se encontra inssita ds
folhas vinte e nove a trinta s dois da minuta da presents ata. DELIBERAQAO: A Céimara
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delibera, por unanimidade, atribuir 0 subsidio a Cruz Vermslha Portuguese Delegagao de Braga, no valor de 12 740,00 euros (doze mil setecentos e quarenta
euros), para o transports de alunoslas que constituem, nests momento, a turma do
Programa lntegrado tie Educagao e Formagao a funcionar no ano letivo dois mil e
vints s dois mil e vinte e um.----------------------------------------------------------------------------------------Zero dois zero doEs.- Presents uma informagao prestada pelo Chefs da Divisao
de Ambiente e Obras, Engenheiro Paulo Pereira, respeitante a colocaoao de sinalizaoao Porto Carrero - Soutelo, nos termos da informaoao prestada pelo técnico, cuja fotocépia
se encontra inserta ole folhas trinta s trés a trinta e oinco da minute da presents ata.
DELIBERACAO: Deiiberado, por unanimidade, proceder a colocagao de sinalizagao,
de acordo com a informacao prestada pelo técnico.-------------------------------------------------------Zero dois zero trés.- Presents um oficio da Junta de Freguesia de Vila Verde e
Barbudo, a solicitar uma ajuda monetaria no valor ds € 1750,00 (mil seteoentos e
cinquenta euros), para aquésicao de terreno para 0 destino indicado psla respetiva Junta
de Freguesia e assinaiado na folha numsro dois que junto se anexa, cuja fotocopia se
encontra inserta de folhas trinta e seis a trinta e nove da minuta da presents ata.
DELIBERACAO: A Camara delibera, por unanimidade, atribuir a ajuda monetaria no
valor de € 't.750,00 (mil setscsntos e cinquenta euros), para aquisigao do tsrrsno, a
fim de rnelhorar a visibilidade do Cruzamento da Rua Professor Nlachado Vilela com
as Ruas Santo Amaro e vinte e oinco de abril da Freguesia de Vila Verde e
Barbudo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zsro dois zero quatro.- Para aprovacao da Excelentlssima Camara, presents 0
Acordo de Colaboracao a ceiebrar entre o Ministério da Educagao s o Municipio de Vila
Verde, para a remocao de materiais de oonstrugao com amianto na sua composigao da
Escola Basica de Mours e Ribeira do Nsiva, cuja fotooopia ss encontra inserta de folhas
quarenta a quarsnta e quatro da minuta da presents ata. DELIBERACAO: Deliberado,
por unanimidade, aprovar 0 Acordo de Colaboragao a ceiebrar entre 0 Ministério da
Educagao e o illlunicipio de Viia Verde, para a remogao ds materials de construcao
com amianto na sua composigao da Escola Basica de Mours e Ribeira do Neiva.--------------Zsro dois zero cinco.- Presents a proposta numero dezasseis mil novecentos e
doze barra dois mii e vints, apresentada pelo Senhor Vereador da Qualidade,
Ordenamento e Gsstao do Territorio, datada de oito de julho de dois mil e vinte,
respeitante a consoiidacao definitive da mobilidade lntercarreiras/Carreira Especial Eduoador de lnfancia/Carreira Geral ~Técnico Superior, cuja fotocopia se encontra inserta
de folhas quarenta e oinco a oinquenta e quatro da minuta da presents ata.
DELIBERACAO: Deliberado, por maioria, com a abstengao dos Senhores
Vereadores do Partido Socialista, aprovar a consolidagao definitiva da mobilidade
EntercarrsirasICarreira Especial - Educador de lnfancialCarreira Geral-Técnico
Superior, de acordo com a proposta apresentada. ----------------------------------------------------------Os Senhores Vsreadores do Partido Socialista apresentam a seguints
declaragao: abstemo-nos por se tratar de matéria eminentemente administrative. --------------------Zsro dois zero seis.- Presents a proposta numero dezasseis mil seiscentos e
sessenta barra dois mil e vints, também apresentada pelo Senhor Vereador da Qualidade,
Ordenamento e Gsstao do Territorio, datado de catorze de julho de dois mil e vinte,
relacionada com a abertura de procedimento de recrutamento em regime ds mobilidade
interna intercarreiras, cuja fotocépia se encontra inserta de folhas cinquenta e oinco a
ssssenta e seis da minute da presents ata. DELIBERACAO: A Camara dslibera, por
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maioria, com a abstengao dos Senhores Vereadores do Partido Socialista, aprovar a
abertura de procedimsnto de recrutamento em regime de mobilidade interna
intercarreiras, de acordo com a proposta apresentada.---------------------------------------------------Os Senhores Vereadores do Partido Socialista aprssentam a seguinte
dectaragaoz abstemo-nos por se tratar de matéria eminentements administrative. --------------------Zero dois zero sste.- Presents uma informaoao prestada pelo Chefs da Divisao
de Ordenamerato e Territério, Engenheiro Jose Bezerra, sobre a ElA- Linha Dupla, Ponte
do Lima - Fonts Fria, Troco Portugués, a 40OK\/, cuja fotocopia se encontra inserta de
foihas sesssnta e sets a setenta e seis da minuta da presents ata. DELIBERACAO: A
Camara, delibera, por unanimidade, aceitar todo o argumentario subscrito pelo
Senhor Engenheiro José Bezsrra, cujo teor devera ser remetido a Agéncia
Portuguese do Ambients, para efeitos de pronlfinoia. ---------------------------------------------

----------Zero dois zero oito.- Para aprovacao da Excelsntissima Camara, presents o
protocolo de colaboragao a ceiebrar entre o Munioipio de Vila Verde, e a Junta de
Frsgussia da Uniao das Freguesias de Sande, Vilarinho, Barros s Gomide, para a
construcao de um abrigo de passageiros na Avenida Senhora da Boa Viagem, em Barros,
cuja fotocopia se encontra inserta de folhas setenta e sets a oitenta da minuta da
presents ata. DELIBERAQAO: Deliberado, por unanimidade, aprovar 0 protocolo de
colaboragao a ceiebrar entre o Nlunicipio ds Vila Verde e a Junta ds Freguesia da
Uniao das Freguesias de Sands, Vilarinho, Barros e Gomide, para a construgao ds
um abrigo de passagsiros na Avenida Senhora da Boa Viagem, em Barros.----------------------Os Senhorss Vereadores do Partido Socialista apresentam a seguinte
declaragao: A luz dos prinoiplos da boa govsrnagao e gestao de recursos publicos,
entsndemos que a atribuicao de subsidios Camararios deve obedecer a critérios
rigorosos, transparsntes, equitativos garantindo que todas as entidades sao tratadas da
mesma forms. As sntidades devsm fundamentar o pedido de subsidio com um oficio
proprlo, acompanhado de oroamentos (pelo menos tras) ou dooumento onde sxpliquem e
posteriormente comprovem de que forma pretendsm gerir o dinheiro atribuido psla
autarquia. Nem sempre isso aoonteoe. Por confiarmos no trabalho realizado pelas
pessoas que dirigem e integram esta entidade, no servico que a mesma realiza a
comunidade Vilaverdense, votamos a favor deste ponto da ordem ds trabalhos.
Reafirmamos, no entanto, a neosssidade de atualizar o regulamento de atribuigao de
subsfdios. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zsro dois zero nove.- Para aprovacao da Excelentissima Camara, presents o
protooolo de colaboraoao a ceiebrar entre 0 Municlpio de Vila Verde e a Fabrica da lgreja
de Sao Tiago de Atlaes, para a ooncrstizaoao das obras ds restauro do Telhado da lgrsja
Paroquial, cuja fotocopia se encontra inserta ds folhas oitenta e um a oitenta e seis da
minute da presents ata. DEUBERAQAO: Deliberado, por unanimidade, aprovar o
protocolo de colahoragao a ceiebrar entre o Municipio de Vila Verde e a Fabrica da
lgreja de Sao Tiago de Atiaes, para a concretizagao das obras de restauro do
Telhado da lgreja Paroquial.-----------------------------------------------------------------------------------------Os Senhores Vereadores do Partido Socialista aprssentam a seguints
dsclaragao: A luz dos principios da boa governagao s gestao de recursos publicos,
entendemos que a atribuioao de subsidies camararios deve obedecer a criterios
rigorosos, transparentes, equitativos garantindo que todas as entidades sao tratadas da
mesma forma. As entidades devsm fundamentar o pedido de subsidio com um oficio
proprlo, acompanhado de orcamsntos (pelo menos tree) ou documento onde sxpliquem e
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posterlorments comprovem de que torma pretendem gerir o dinheiro atribuido psla
autarquia. Nem sempre isso aoontscs. Por oonfiarmos no trabalho realizado pelas
pessoas que dirigem e integram esta entidade, no servico que a mesma realiza a
comunidade Vilaverdense, votamos a favor dests ponto da ordem de trabalhos.
Reafirmamos, no entanto, a necessidads de atualizar o regulamento de atribuicao de
subsidies. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zero dois ponto dsz.- Para aprovacao da Excelentissima Camera, presents o
protocolo ds colaboraoao a ceiebrar entre o Municipio de Vila Verde s a Junta de
Freguesia da Uniao de Freguesias de Sande, Vilarinho, Barros e Gomide, para a
oonstrucao de muros de suports a Estrada Municipal quinhentos e trinta e sets, mais
concretamente nos locals das dsrrocadas ooorridas em dois mil e dezanove junto ao
Cruzsiro e a antiga Escola Primaria ds Barros, assim como junto ao acssso a lgreja de
Gomide, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas oitenta e sets a noventa da minute
da presents ata. DEUBERACAO: Deliberado, por unanimidade, aprovar o protocolo
de colaboracao a ceiebrar entre 0 llllunicipio de Vila Verde e a Junta de Freguesia da
Uniao de Freguesias de Sande, Vilarinho, Barros s Gomide, para a oonstrugao de
muros de suporte a Estrada Municipal quinhentos e trinta e sets, mais
concretamente nos locals das derrocadas ocorridas em dois mil e dezanove junto
ao Cruzsiro e a Antiga Escola Primaria de Barros, assim como junto ao acssso a
lgreja de Gomide. -------------------------------------------------------------------------------------------------------Zero dois ponto onze.- Para aprovaoao da Excelentissima Camera, presents o
protocolo de colaboracao a ceiebrar entre o Municipio ds Vila Verde e a Fabrica da lgreja
de Sao Miguel de Soutsio, para a concrstizacao das obras de requalificaoao e restauro do
Cruzsiro Paroquial e diversos elementos arquitetonicos existentes na zona envoivente a
lgreja Paroquial de Soutsio, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas noventa e um a
noventa s quatro da minuta da presents ata. DELIBERACAO: Deliberado, por
unanimidade, aprovar 0 protocolo de colaboragao a ceiebrar entre 0 Municipio de
Vila Verde e a Fabrica da lgreja do Sao Miguel ds Soutelo, para a concretizacao das
obras de requaliﬁcagao e restauro do Cruzsiro Paroquial e divsrsos elementos
arquitetonicos existentes na zona envolvente a lgreja Paroquial de Soutelo.---------------------Os Senhores Vereadores do Partido Socialista apresentam a ssguinte
declaragao: A luz dos principlos da boa governacao e gestao de recursos pilrblicos,
sntsndernos que a atribuigao de subsidies camararios deve obedecer a critérios
rlgorosos, transparentes, equitativos garantindo que todas as entidades sao tratadas da
mesma forma. As entidades devsm fundamentar o pedido de subsidio com um oficio
proprio, acompanhado de orcamentos (pelo menos tras) ou documento onde sxpliquem s
posteriormsnte comprovem de que forma pretendem gerir 0 dinhsiro atribuido psla
autarquia. Nem sempre isso acontece. Por confiarmos no trabalho realizado pelas
pessoas que dirigem e integram ssta sntidade, no servigo que a mesma realiza a
comunidade Vilaverderase, votamos a favor dests ponto da ordem ds trabalhos.
Reafirmarnos, no entanto, a necessidade de atualizar o regulamento de atribuigao de
subsidies. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zero dois ponto doze.- Para aprovagao da Excelsntissima Camara, presents o
protocolo de colaboragao a ceiebrar entre 0 Municipio de Vila Verde e a Fabrica da lgreja
de Sao Mamede de Escariz, para a concretizacao das obras ds restauro dos altarss da
respetiva lgreja Paroquial, cuja fotocépia se encontra inserta de folhas noventa e oinco a
noventa e oito da minuta da presents ata. DELIBERACAO: Deliberado, por
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unanimidade, aprovar o protocolo de colaboragao a ceiebrar entre 0 Municipio do
Vila Verde e a Fébrica da lgreja de Sac Mamede de Escariz, para a concretizacao
das obras de restauro dos altarss da respetiva lgreja Paroquial.--------------------------------------Os Ssnhorss Vereadores do Partido Socialista apresentam a ssguinte
declaragao: A luz dos principles da boa governacao e gestao ds recursos publioos,
entendemos que a atribuieae de subsidies camararios deve obedecer a critérios
rigoroses, transparentes, equitativos garantindo que todas as entidades sao tratadas da
mesma forma. As entidades devsm fundamentar e pedido de subsidio com um oficio
proprio, acompanhado de ercamsntos (pelo menos trés) ou documento onde expliquem e
posteriormente comprevern de que forma pretendem gerir o dinheiro atribuido psla
autarquia. Nem sempre isso acontece. Por confiarrnos no trabalho realizado pelas
pessoas que dirigem e integram esta entidade, no service que a mesma realiza a
cemunidade Vilavsrdense, votamos a favor dests ponto da ordem de trabalhos.
Reafirmames, no entanto, a necessidade de atualizar o regulamento de atribuicao de
subsidies. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zero dois ponto treze.- Para aprovacao da Excelentissima Camera, presents o
protocoio de colaboraeao a ceiebrar entre 0 Municipio de Vila Verde e a Junta de
Freguesia de Turiz, para comparticipar o financiamento necessario a requalificagao do
teto do salao e caixllharia da sede da Junta de Freguesia de Turiz, cuja fetocopia se
encontra inserta de folhas noventa e nove a cento s quatro da minuta da presents ata.
DELIBERACAO: Deliberado, por unanlmidads, aprovar o protocolo de colaboragao
a ceiebrar entre o Municipio cle Vila Verde e a Junta de Freguesia de Turiz, para
comparticipar o financiamento necessério a requalificagao do teto do salao e
caixilharia da sede da Junta de Freguesia de Turiz.------------------------------------------------------~-Zero dois ponto catorze.~ Para aprovacao da Excelentissima Camara, presents
e protocolo de colaboragao a ceiebrar entre o Municipio de Vila Verde e a Confraria dos
Santos Passes do Senhor e Santa Luzia da Uniao ds Freguesias de Sande, Vilarinho,
Barros e Gomide, para cornparticipar o financiamento necessario para a conclusao da
obra de centextuaiizaeao da Paixao de Cristo, no Monte das Oliveiras, em Vilarinho, cuja
fotecopia se encontra inserta de folhas cento e cinco a cento e nove da minuta da
presents ata. DELIBERACAO: Deliberado, por unanimidade, aprovar 0 protocolo de
colaboragao a ceiebrar, entre o Municipio de Vila Verde e a Confraria dos Santos
Passes do Senhor s Santa Luzia da Uniao ds Freguesias de Sande, Vilarinho,
Barros e Gomide, para comparticipar o financiamento necessario para a conclusae
da ebra de contextualizagao da Paixao de Cristo, no Monte das Oliveiras, em
Vilarinho. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Os Senhores Vereadores do Partido Socialista apresentam a ssguinte
dsclaracao: A luz dos princlpios da boa governacao e gestao de recursos pﬂblioos,
entsndsmos que a atribuicao de subsidies camararios deve obedecer a critérios
rigorosos, transparsntes, equitativos garantindo que todas as entidades sao tratadas da
mesma forma. As entidades devsm fundamentar o pedido de subsidio com um oficie
proprio, acompanhado de oroamentos (pelo menos tras) ou documento onde sxpliquem e
posteriormente comprovem de que forma pretendem gerir o dinheiro atribuido psla
autarquia. Nem sempre isso acontece. Per confiarmos no trabalho realizado pelas
pessoas que dirigern e integram esta entidade, no sen/ice que a mesma realiza a
comunidade Vilavsrdense, votamos a favor dests ponto da ordem de trabalhos.
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Reafirmamos, no sntanto, a necessidade de atualizar 0 regulamento de atribuicao de
subsidies. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zero dois ponto quinzs.~ Para aprovacao da Excelentissima Camera, presents e
protocolo de coiaboracao a ceiebrar entre o Municipio de Vila Verde e a Freguesia de
Freiriz, pare a concrstizaeao das obras de construeao dos noves balnearios no campo ds
jogos de Freiriz, cuja fotocepia se encontra inserta de folhas cento s dez a cento e
dezasseis da minuta da presents ata. DELIBERACAO: Dsliberado, por unanimidade,
aprovar o protocolo de colaboragae a ceiebrar entre 0 Municipio ds Vila Verde e a
Freguesia ds Frsiriz, para a concrstizagao das obras de construcao dos noves
balnsaries no campo dejogos de Freiriz.----------------------------------------------------------------------Zero dois ponto dezasseis.- Para aprovacao da Excelentissima Camara,
presents o protocolo de colaberacao a ceiebrar entre o Municipio de Vila Verde s a Junta
de Freguesia de Turiz, para comparticipar e financiamento necsssario a concretizaoao
das obras de construcao dos passeies e respstivas infraestruturas na Estrada Municipal
quinhentos e ssssenta s seis-dois s na Rua da Ramada na Freguesia de Turiz, cuja
fotocopia ss encontra inserta de folhas cento e dezasseis a cento e vinte e dois da minuta
da presents ata. DELIBERACAO: Dsliberado, por unanimidade, aprovar 0 protocolo
ds colaboragao a ceiebrar entre o Municipio de Vila Verde s a Junta de Freguesia de
Turiz, para comparticipar o financiamento nscessario a concretizagao das obras ds
construcao dos passeies e rsspetivas infraestruturas na Estrada Municipal
quinhentos s ssssenta e seis-dois e na Rua da Ramada na Freguesia de Turiz. -----------------Zero dois ponto dezassete.- Para aprovacao da Excelentissima Camara,
presents 0 protocolo ds colaboracao a ceiebrar entre 0 Municipio de Vila Verde e a
Freguesia de Vila Verde s Barbude, para compartioipar e financiamento neoessario a
concretizacao das obras de construeao de uma reds de aguas pluviais no Beco da
Carvalhesa, em Vila Verde, cuja fetocopia se encontra inserta de folhas cento e vinte e
tree a cento s vinte s oito da minuta da presents ata. DELIBERACAO: Deliioerado, por
unariimidade, aprovar o protocolo de colaboragao a ceiebrar entre 0 Municipio de
Vila Verde e a Freguesia de Vila Verde e Barbudo, para comparticipar o
financiamento necessario a concretizagao das obras de construcao de uma reds de
aguas piuviais no Beco da Carvalhesa, em Vila Verde.----------------------------------------------------Zere dois ponto dezoito.- Para aprovacao da Excelentissima Camara, presents
0 protocolo de colaboracao a ceiebrar entre o Municipio de Vila Verde s a Freguesia ds
Mours, para comparticipar e financiamento necessario a concrstizaeao das obras de
censtrucao de muros a levar a efsito no ambito das obras ds alargamento s beneficiaeao
da Rua da Varziela em Mours, cuja fetecopia se encontra inserta de folhas cento e vinte e
nove a cento e trinta e tres da minuta da presents ata. DELlBERACAO: Deliberado, por
unanimidads, aprovar o protocolo ole colaboracao a ceiebrar entre o Municipio de
Vila Verde e a Freguesia de Mours, para comparticipar o financiamente necessario a
concretizagao das obras de construgao ds muros a levar a efeito no ambito das
obras de alargamento e bsnsficiagae da Rua da Varziela em Mours. ------------------------

----------Zero dois ponto dezanovs.- Para aprevagao da Excelentissima Camera,
presents o protocolo ds colaboracao a ceiebrar entre o Municipio de Vila Verde e a
Freguesia de Oleiros, para comparticipar o financiamento necessario a requalificacae do
Parque lnfantil do Loteamento Sao Sebastiae, em Oleiros, cuja fotocopia ss encontra
inserta de folhas cento e trinta e quatro a cento e trinta e oito da minuta da presents ata.
DELIBERACAO: Dsliberado, por unanimiclade, aprovar 0 protocolo ds colaboracao
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a ceiebrar entre o Municipio de Vila Verde s a Freguesia ds Oleiros, para
comparticipar o ﬁnanciamento necessério a requalificagao do Parque lnfantil do
Loteamento Sac Ssbastiao, em Olsiros. ---------------------------------------------------------------

----------Zsro dois ponto vinte.- Presents um oficio da Associacao Empresarial do Vale
do Homem, a solicitar um subsidio extraordinario no montants ds € 3500,00 (tras mil e
quinhentos euros), para dar continuidade ao projeto de incentive ao comércio local, cuja
fotocopia se encontra inserta a folhas cento e trinta e nove a cento s quarsnta e dois da
minuta da presents ata. DELIBERACAO: A Camara dslibera, por unanimidads,
atribuir um subsidio sxtraordinario no montants de € 3.500,00 (trés mil e quinhentos
euros), para dar continuidade ao projeto de incentive ao comércio local, solicitado
psla Associagao Empresarial do Vale do Homem. -----------------------------------------------------------Os Senhores Vereadores do Partido Socialista apresentam a ssguinte
declaragao: A luz dos principles da boa governacao e gsstao de recursos ptiblicos,
entendemos que a atribuigao de subsidies camararios deve obedecer a critérios
rigerosos, transparentes, equitatives garantindo que todas as entidades sao tratadas da
mesma forma. As entidades devsm fundamentar o pedido de subsidio com um eficio
proprio, acompanhado de oreamentos (pelo menos tras) ou documento onde sxpliquem e
posteriormente comprovem ds que forma pretendem gerir 0 dinheiro atribuido psla
autarquia. Nem sempre isso acontece. Por oonfiarmos no trabalho realizado pelas
pessoas que dirigem e integram esta sntidade, no service que a mesma realiza a
comunidads Vilavsrdense, votamos a favor dests ponto da ordem de trabalhos.
Reaiirrnamos, no entanto, a nscessidads de atualizar o regulamento de atribuioae ds
subsidies. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------~~~~~~~~--Zero dois ponto vints s um.- Presents uma informagzae, prestada psla Assistente
Tecnica, Maria do Carmo Ferreira Pimsnta e psla Técnica Superior ds Educaoao, Dr."
Silvia Rodrigues, relacionada com o transports de criancas - cslebracao ds protocelos
entre o Municipio ds Vila Verde e a Uniao de Freguesias de l\/larrancos sArcozelo, Uniao
de Freguesias de Oriz Santa Marinha e Sao Miguel e Uniao de Freguesias do Vade, cuja
fetecopia se encontra inserta de folhas cento e quarsnta e trés a cento s sessenta e um
da minuta da presents ata. DELIBERACAO: A Camera delibera, por unanimidads,
aprovar es protocelos a ceiebrar entre o Municipio ds Vila Verde e a Uniao de
Freguesias de Marrancos e Arcozsio, Llniao de Freguesias de Oriz Santa Marinha s
S50 Miguel e Unlao de Freguesias do Vade, para a realizagao ds cinco circuitos de
transports escolar, no préximo ano letivo. ---------------------------------------------------------------------Zero dois ponto vints e dois.- Presents uma informaoao, prestada psla Técnica
Superior de Service Social, Dr.“ Isabel Lopes, relacionada com a transferancia de verba a
Associacao Humanitaria Habitat para apoio a familia oarsnciada na Freguesia da Lage,
cuja fotocopia se encontra inserta ds folhas cento s_sessenta s dois a cento s sessenta e
quatro da minuta da presents ata. DEUBERACAO: Deliberado, por unanimidads,
atribuir um apoio financeiro no valor de € 5.000,00 (cinco mil euros) a Associagao
Humanitaria Habitat, com vista a minimizar o encargo da prsstacao mensal de uma
familia oarsnciada na Freguesia da Lage, refsrida na informagao prestada psla
Técnica. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Procsdeu—se a ieitura da minuta da rsuniao do executive, a qual foi aprevada por
todos os slementos presentes na reuniae. -----------------------------------------------------------------------~~E nada mais havendo a tratar, pelo Senhor Presidents fol declarada sncerrada a
reuniao eram dez horas e trinta minutes, da qual para constar e devidos efeitos foi lavrada
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a presente ata que vai ser devidamente assinada, consignando-se que todas as
deliberagﬁes deia constante foram aprovadas em minuta no final da reuniéo, nos termos
do nﬁmero trés do artigo cinquenta e sete da Lei ﬂl]fTI6fO setenta e cinco barra dois mil e
treze, de doze de seternbro, para surtir efeitos imediatos. -----------------------------------------------------E eu, Nuno Miguel Lomba da Mota, Coordenador da Unidade de Contratagéo
Pﬂblica, a redigi, subscrevi e assino. ----------------------------------------------------------------------

OPresEdente da Cémara,
O Secretério

aw?

~» »- ‘Ya?

_,/%///

9/9

