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----------Aos seis dias do mes de setembro do ano de dois mil e vinte e um, realizou-se
urna reuniao ordinaria da Camera Municipal de Vila Verde, no edificio dos Pagos do
Concelho, sob a Presidéncia do Senhor Presidente da Carnara Antonio Fernando
Nogueira Cerqueira Vilela, e com a presenga dos Senhores Vereadores, Manuel de
Oliveira Lopes, Jtiiia Maria Caridade Rodrigues Fernandes, Patricio José Correia Pinto
Aratijo, Jose Augusto Margal Morals, Luis Loureiro de Castro e Claudia da Conceigao
Cachetas Pinto.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Secretariou a Assistente Técnica Olinda Macedo Lopes, na auséncia do
Coordenador da Unidade de Contratagao Pl]b|iCEl e Expediente Geral, Nuno Miguel

Lomba da i\/iota, por motive de gozo de férias. -------------------------------------------------------------------A reuniao realizou-se através de modalidade mista, combinando 0 formato
presencial com meios de comunicaoao a distancia, ao abrigo do disposto no ndmero um,
do artigo terceiro, da Lei niimero um-A barra dois mil e vinte, de dezanove de maroo, na
redagao atual. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Verificada a presenga do nilimero legal de Vereadores foi pelo Senhor Presidents
da Camera, declarada abesta a reuniao eram nove horas e trinta minutos. ----------------------------~-BALANCETE: Presente 0 resume diério da Tesouraria relativo ao dia trés do més
de setembro do ano dois mil e vinte e um que acusava um saido pecuniario de oito
milhees setecentos e trinta e seis mil quinhentos e cinquenta e dois euros e oitenta e seis
céntimos, cuja fotocépia se encontra inseita a folhas sete e oito da minute da presente

ata.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------~----------EXPEDIENTE: O que segue, acompanhado de todos os processos para
verificagao da Excelentissima Edilidade. ---------------------------------------------------------------------------Presente, para aprovaoao da Excelentissima Camara, a ata da reuniao ordinaria
de dezasseis de agosto de dois mil e vinte e um, cuja fotocopia se encontra inserta de
folhas nove a dezassete da minute da presente ata. DELIBERACAO: A Camera
delibera, por rnaioria, com a abstengﬁo do Senhor Vereador Manuel de Oliveira
Lopes, aprovar a referida ata. 0 Senhor Vereador Manuel de Oliveira Lopes, néo
participou na votagéo por néo ter estado presente na reuniao a que a ata diz
respeito.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------~-ANTES DA ORDEM D0
----------Aprovado por unanimidade, um voto de pesar ao Senhor Antonio Veloso Pinto,
anexo a presente minuta, cuja fotocopia se encontra inserta a folhas dezoito da minuta da
presente ata. ------------------------------------------------------------------_~-----------------------------------

----------ZERO UM .- CONHECIMENTOS BARRA RATIFICACOES:-----------------~---------------------Zero um zero um.- Para ratiﬁcagao da Excelentissima Camara, presente o
processo zero trés barra dois mil e vinte e um barra setecentos e sessenta e nove, em
nome de Jose Pires Gomes, sito no lugar de Castiihao, Freguesia da Lage, relativo a
emissao de certidao de compropriedade sobre 0 prédio réistioo, de acordo com as
informagees teonicas constantes do processo, cuja fotocopia se enoontra inserta de
folhas dezanove a vinte e trés da minuta da presente eta. DELIBERACAO: Deiiberado
por, unanimidade, ratificar a emissao da certidﬁo de compropriedade do prédio
rirstico, referents ao processo zero trés barra dois mil e vinte e um barra
setecentos e sessenta e nove, em nome de José Pires Gomes, sito no lugar de
Castilhao, Freguesia da Lage, de acordo com as informagﬁes técnicas constantes
do processo.------------------------------------------------------------------------------------------------------------~-Zero urn zero dois.- Para conhecimento do Executive, presentes as listagens
elaboradas pela Divisao de Aguas e Saneamento,' relativas aos despachos proferidos
pelo Senhor Vereador do Arnbiente, Desporto eAtividades Economicas, em processes de
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contratos de agua e recolha de Aguas Residuals Domésticas, referentes ao mes de julho
de dois mil e vinte e um, cuja fotocépia se encontra inserta de folhas vinte e quatro a
vinte e oito da minuta da presente ata. DELIBERACAO: A Camara toma
conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------------------------

----------ZERO D0iS.----------Zero dois zero um.- Presents, uma informagao prestada pela Técnica Superior
de Eduoagao, Sr.“ Siiva Rodrigues, relaoionada com a atribuigao de subsidio
extraordinario a APEL - Associagao de Pais e Encarregados de Educagao e Amigos da
Lage, destinado a assegurar 0 pagamento dos recursos humanos das colaboradas que
prestaram servigos na Escoia Basica da Lage, de acordo com a informaoao prestada pela
Técnica, cuja fotocépia se encontra inserta de foihas vinte e nove a trinta e um da minuta
da presente ata, DELIBERACAO: A Camara delibera, por unanimidade, atribuir um
subsidio extraordinério no valor de € 2.912,50 (dois mil novecentos e doze euros e
cinquenta céntimos) a Associagao de Pats e Encarregados de Educagao e Amigos
da Lage, destinado a assegurar o pagamento dos recursos humanos das
coiaboradas que prestaram servigos na Escola Béisica da Lage, de acordo com a
informagao prestada peia Técnica.-------------------------------------------------------------------------------Zero dois zero dois.- A lnformagao, prestada pelo Chefe da Divisao de
Educagao e Promogao Social. Dr. Adelino Machado, para a atribuigao de apoio financeiro
para transports dos utentes da APPACDM -Associaoao Portuguesa de Pais e Amigos do
Cidadao Deficiente Mental, que frequentam o seu Centro de Atividades Ocupacionais
(CAO), para 0 ano letivo dois mil e vinte e um barra dois mil e vinte e dois, de acordo com
a informaoao prestada pelo Técnico, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas trinta e
dois a trinta e cinco da minuta da presente ata. DELIBERACAO: A Camara delibera,
per unanimidade, atribuir um apoio financeiro no montante de €8.690,00 (oito mil
seiscentos e noventa euros), para transporte dos utentes da Associagao
Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadéio Deficiente Mental, que frequentam 0 seu
Centre de Atividades Ocupacionais (CAO), para 0 ano letivo dois mil e vinte e um
barra dois mil e vinte e dois, de acordo com a informagao prestada pelo Técnico.-------------Zero dois zero trés.- Presents 0 processo zero trés barra dois mil e vinte e um
barra quinhentos e catorze, em que figura como requerente DLO - IMOBILIARIA
Lill/ll'i'ADA, prédio sito no lugar da Torre - Uniao das Freguesias de Esqueiros, Nevogilde
e Travassos, para emissao do competente parecer, tendente a emissao de certidao de
compropriedade, ao abrigo do artigo cinquenta e quatro, numero um, da Lei numero
noventa e um barra noventa e cinco, de dois de setembro, tendo em consideraoao o teor
das informagoes tecnioas constantes do processo, cuja fotocopia se encontra inserta de
foihas trinta e seis a trinta e nove da minuta da presente ata. DELIBERACAO: A Camara
delibera, por unanimidade, emitir parecer favoravel para emissao de certidao de
compropriedade, ao abrigo do artigo cinquenta e quatro, numero um, da Lei
numero noventa e um barra noventa e cinco, de dois de setembro, na redagéio que
the foi conferida pela Lei nﬁmero setenta barra dois mil e quinze, de dezasseis de
iulho, nos termos das informagées técnicas constantes do processo zero trés barra
dois mi! e vinte e um barra quinhentos e catorze, em que figura como requerente
DLO - imobiiiaria, Limitada.-----------------------------------------------------------------------------------------Zero dois zero quatro.- Presente o processo zero um barra dois mil e dezassete
barra ciuzentos e sessenta e quatro, em nome de Marco Paulo Passos Fernandes,
referents a uma operagao urbanistioa, sita no lugar de Rilheira, Freguesia de Oleiros,
para deliberagao sobre a caducidade da licenga ao abrigo do disposto no numero cinco
do artigo setenta e um do Decreto-Lei numero quinhentos e cinquenta e cinco barra
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neventa e nove, de dezasseis de dezembro, ae abrigo do disposto, do ﬂt]l'ﬂ9i'0 dois, do
referido artigo, cuja fotocopia se encontra inserta a folhas quarenta e quarenta e um da
minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Camara delibera, por unanimidade,
declarar a caducidade da iicenga de censtrucéio, ae abrigo do disposto no numero
cinco do artigo setenta e um do Decreto-Lei numero quinhentos e cinquenta e
cinco barra noventa e nove, de dezasseis de dezembre, ao abrige do disposto no
numero dois, do artigo setenta e seis do citado diploma legal, referente ao
processo zero um barra dois mi! e dezassete barra duzentos e sessenta e quatro,
em nome de Marco Paulo Passes Fernandes. A Senhora Vereadora Claudia
Cachetas Pinto, nae participou na vetagao por se encontrar impedida.----------------------------Zero dois zero cinco.- Presente, uma informacao prestada pela Divisao Juridica,
Bra Otiiia Fernandes, relative a desafetacao do dominio publico de uma area de cinco
metros quadrados e quatro centimetres, sita no lugar de Cruto, Freguesia de Cabanelas,
respeitante ao processo administrative numero zero um barra dois mil e nove barra tres
mil quatrocentos e cinquenta e dois, em nome de Carla Albertina de Sousa Lopes,
referents a uma operacao urbanistica, no mesmo local e anulaoao da deliberacae tomada
pelo Orgao Executive em reuniao ordinaria de vinte e um de outubro de dois mil e
dezaneve, em virtude da competéncia respeitante a desafetacao do dominio publico ser
da competencia da Assernbleia Municipal, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas
quarenta e dois a cinquenta e oito da minuta da presente ata. DELIBERACAO: A
Camara deiibera, por unanimidade, anular a deliberagao tomada pelo Orgao
Executive em reuniéo ordinéria de vinte e um de outubro de dois mil e dezanove,
relative a desafetagao do dominio publico de uma area de cinco metros quadrados
e quatro centimetres, sita no lugar de Cruto, Freguesia de Cabanelas, respeitante
ao processo administrative numero zero um barra dois mil e nove barra trés mil
quatrecentos e cinquenta e dois, em nome de Carla Albertina de Sousa Lopes,
referents a uma eperagao urbanistica, no mesme local, de acordo com a
infermagao prestada pela Técnica. Mats delibera remeter e assunto a Assembleia
Municipal.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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----------Zero dois zero seis.- Presents, uma proposta apresentada pelo Senhor Vereador
da Qualidade, do Ordenamento e da Gestao do Territorio, relacionada com a segunda
alieracao ao mapa de pessoal dois mil e vinte e um, cuja fotecopia se encontra inserta de
folhas cinquenia e nove a sessenta e quatro da minuta da presente ata. DELIBERACAO:
Deliberade, per unanimidade, aprovar a proposta apresentada pelo Senhor
Vereador da Qualidade, do Ordenamento e da Gestao do Territerio, relacionada
com a segunda alteragao ao mapa de pessoal dois mil e vinte e um. Remeter o
assunto a Assembleia Municipal para aprovagao, no cumprimento do disposto no
ndmero quatro, do artigo vinte e nove, da Lei geral do Trabalho em Funcoes
Publicas, conjugado com o niimero um, e da aiinea a), do numero dois, ambos do
artigo terceiro do Decreto~Lei niimero duzentos e nove barra dois mil e nove, de
trés de setembro e da aiinea 0), do numero um do artigo vinte e cinco da Lei
nfamero setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro.-------------------------------Procedeu-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 Presidente foi declarada encerrada a
reuniao eram dez horas, da qual para constar e devidos efeitos foi lavrada a presente ata
que vai ser devidarnente assinada, consignando-se que todas as deliberacoes dela
constanie foram eprevadas em minute no final da reuniao, nos termos do numero trés do
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artigo cinquenta e sete da Lei l1i]lTi6l’O setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de
setembro, para suitir efeitos imediatos.----------------------------------------------------------------------------E eu, Oiinda Macedo Lopes, Assistente Técnica, a redigi, subscrevi e assino.~~-----
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