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----------Aos vinte dias do mes de outubro do ano de dois mil e vinte e um, reaiizou-se
uma reuniao ordinaria da Camera Municipal de Vila Verde, no edificio dos Paces do
Concelho, sob a Piesidéncia da Senhora Presidente da Camara,JL'1lia Maria Carielade
Rodrigues Fernandes, e com a presenoa dos Senhores Vereadores, Manuel de Oliveira
Lopes, Micheie Aives, Patricio Jose Correia Pinto Araujo, Adriano Almeida Ramos e
Antonio Esquivel Goncaives Gomes. ----------------------------------------------------------------------
-------- --Secretariou a Técnioa Superior, em regime de substituieao, Filipa Dantas Vilela.---
-------- --BALANCETE: Presente o resume diario da Tesouraria relative ao dia dezanove
do mes de outubro do ano dois mil e vinte e um que acusava um salde pecuniario de
neve milhoes oitocentes e quarenta mil cento e quarenta e trés -euros e vinte e oite
céntimos, cuja fotocepia se encentra inserta a folhas cinco e seis da minuta da presente
ata. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------EXPEDIENTE: O que segue, acompanhado de todos es processes para
veréficaoao da Exceientissima Edilidacle.------------------------------------------------------------------
----------Compareceu o Senhor Fernando Jesé Dantas da Silva, eleito para 0 Orgao
Executive, tendo lhe side conferida posse nos termos do numero trés, do artigo sessenta
da Lei numero canto e sessenta e nove, de dezoito de setembre, na sua redacao atua,
cuja fotocepia se encontra inserta cie folhas sete e eito da minuta da presente ata. ----------
----------Verificada a presenga do numero legal de Vereaderes foi pela Senhora Presidente
da Camara, deciarada aberta a reuniao eram nove horas e trinta e trés minutos.------------
----------Pela Senhora Piesidente de Camera foram dadas as boas vindas aes Senhores
Vereaciores eieitos para e quadriénie dois mil e vinte e um - dois mil e vinte e cinco.-------
----------ZERO iJM.- CONHECIMENTOS BARRA RATlFtCA(_;(5ES:----------------------------H
----------Zero um zero um.» Para conhecimento do Orgao Executive, presentes as
listagens elaberadas peia Divisao de Aguas e Saneamento, relativas aes despaches
proferides pelo entae Veieador do Pelouro do Ambiente, Desporto e Atividades
Economicas, em processes de Contratos de Agua e de Recolha de Aguas Residuals
Domesticas, referentes ae més de agosto do ano de dois mil e vinte e um, cuja fotocepia
se encontra inserta de folhas nove a doze da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A
Céimara toma conhecimento.------------------------------------------------------------------------------
----------Zero um zero dois.- Para conhecimento do Orgao Executive, presentes as
iistagees elaboiadas pela Divisao de Aguas e Saneamento, relativas aes despachos
proferidos pelo entae Vereador do Peieure do Ambiente, Desporto e Atividades
Economicas, em processes de Contratos de Agua e de Recolha de Aguas Residuais
Domésticas, referentes ao mes de seiembro do ano de dois mil e vinte e um, cuja
fotocepia se encontra inserta de folhas treze a dezasseis da minute da presente ata.
DEUBERAQAO: A Camara toma conhecimento.-------------------------------------------------- --
----------ZERO DOlS.-
-----------Zero dois zero um.- Presente um Vote de Louver e atribuicao da medalha do
Concelho de Vila Verde ao Dr. Antonio Fernando Negueira Cerqueira Vilela, pelos vinte e
quatro anos dedicados a causa poblica, cuja fotocopia se encontra inserta a tolhas
dezassete da minuta da presente ata. DELIBERAQKO: A Camara delibera, per
unanimidade, atriiauir o Vote de Louver e a medalha do Concelho de Vila Verde ao
Dr. Antonio Fernando Negueira Cerqueira Vilela, pelos vinte e quatro anos
dedicados a causa publica, num legado marcante no Concelho.-----------------------------
----------Zero dois zero dois.- Para aprovaeao da Excelentissima Camara Municipal,
presente uma Preposta de Delegaoae de Competéncias, apresentada pela Senhora
Presidente de Camera, Dra. Julia Fernandes, no ambite da Pertaria numero cento e
quarenta e nove barra dois mil e quinze, de vinte e seis de maio, para dispensa de
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parecer previe, cuja fotocopia se encontra inserta a folhas dezeito da minuta da presente
ata. DELIBERACAO: A Camara delibera, por unanimidade, aprovar a referida
proposta, considerando-a, para todos os efeitos legais, come integralmente
reproduzida. --------------------------------------------------------------------------------------------------- --
----------Zero dois zero trés.- Para aprovacao da Excelentissima Camara Municipal,
presente uma Proposta de Fixacao do numero de Vereaderes a Tempo lnteiro,
apresentada peia Senhora Presidente de Camara, Dra. Julia Fernandes, ao abrigo do
numere dois, do artigo cinquenta e oito, da Lei numero cento e sessenta e nove barra
noventa e nove, de dezeito de setembre, com as sucessivas alteracees, cuja fotocopia se
encontra inserta a folhas dezanove e vinte da minuta da presente ata. DELIBERACAO: A
Camara delibera, per unanimidade, aprovar a referida proposta.-----------------------------
----------Zero dois zero quatro.- Para aprovacao da Excelentissima Camara Municipal,
presente uma Proposta de Delegacao de Competancias, apresentada pela Senhora
Presidente de Camara, Dra. Jiliiia Feroandes, no ambite da Lei fll]lTI6l‘O setenta e cinco
barra dois mil e treze, de doze de setembre, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas
vinte e um a vinte e tras da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Camara
delibera, por unanimidade, aprovar a referida proposta, considerando~a, para todos
os efeitos legais, come integraimente reproduzida.-----------------------------------------------
----------Zero dois zero cinco.- Para aprovacao da Exceientissima Camara Municipal,
presente uma propesia de Deiegagao de Competancias, apresentada pela Senhora
Presidente de Camara, Dra. Jalia Femandes, no ambito do Regime Juridico da
Urbanizacae e Edifioacao, aprovado pele Decreto-Lei numero quinhentos e cinquenta e
cinco barra noventa e nove, de clezasseis de dezembro, na sua redacao atual, e diplomas
legals aplicaveis as matérias urbanisticas e outras, cuja fotocopia se encontra inserta cle
folhas vinte e quatro a trinta e dois da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A
Camara delibera, per unanimidade, aprovar a referida proposta, considerando-a,
para todos es efeitos legais, come integralmente reproduzida.----------------------------- --
----------Zero dois zero seis.- Para aprovacao da Excelentissima Camara Municipal,
presente uma Proposta de Regimento da Camara Municipal, apresentada pela
Presidente de Camara, Dra. Julia Fernandes, cuja fotecopia se encontra inserta de folhas
trinta e tras a quarenta e cinco da minuta da presente ata. DELIBERACAO: A Camara
delibera, por unanimidade, aprovar a referida proposta, considerando-a, para todos
os efeitos Iegais, come integralmente reproduzida.-----------------------------------------------
----------Zero dois zero sete.- Para aprevacao da Excelentissima Camara Municipal,
presente uma Proposta apresentada pela Senhora Presidente de Camara, Dra. Jtilia
Fernandes, respeitante a periodicidade das reunioes do Orgao Executive do Municipie de
Vila Verde, cuja fotocopia se encontra inserta a folhas quarenta e seis e quarenta e sete
da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Camara delibera, per unanimidade,
aprovar a referida proposta, considerando-a, para todos es efeitos legals, come
integraimente reproduzida.---------------------------------------------------------------------------------
----------Zero dois zero oito.- Para aprovacao da Excelentissima Camara Municipal,
presente uma Proposta de Designacae do Secretario do Orgao Executive, apresentada
pela Senhora Presidente de Camara, Dra. Jililia Fernandes, cuja fotocopla se encontra
inserta a folhas quarenta e oite da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Camara
delibera, per unanimidade, aprovar a referida proposta, considerando-a, para todos
os efeitos legais, como integraimente reproduzida.--------------------------------------------- --
----------Zero dois zero nove.- Para aprovacae da Excelentlssima Camara Municipal,
presente o Relaterio Final de analise de propostas apresentadas ao Concurso Pilblico
para adjudicacao da empreitada designada por “Redes de Saneamento de Aguas
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Residuals em Varias Freguesias do Concelho de Vila Verde (lote um, iote dois, lete trés,
lote quatro e iote cinco), bern come as respetivas minutas contratuais para efeites de
aprovacao, cuja fotooopia se encontra inserta de folhas quarenta e nove a oitenta e um
da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: Conforme proposto no Relatorio Final de
analise de propostas, a Camara delibera, per unanimidade, adjudicar os varies
lotes do precedimento “Redes de Saneamento e Aguas Residuais em varias
Freguesias do Concelho de Vita Verde” ao concorrente “Martins & Filhos SA”, nos
termos qua seguem: Lote um - Redo de Saneamento Lanhas e Sabariz pele valor
de 301.22-4,78 € (trezentos e um mi! duzentos e vinte e quatro euros e setenta e oito
céntimos); Lote dois — Rede de Saneamento Prado Sao Miguel pele valor de
298.963,88€ (duzentos e noventa e oito mil novecentos e sessenta e trés euros e
oitenta e oito céntimos); Lote trés — Rede de Saneamento Lage pelo valor de
205.965,55€ (duzentos e cinco mi! novecentos e sessenta e cinco euros e cinquenta
e cinco céntimos); Lote quatro — Rede de Saneamento Esqueiros, Nevogilde e
Travassés pele valor de 166.706,84 € (cento e sessenta e seis mil setecentos e seis
euros e oitenta e quatro céntimos) e Lote cinco -- Rede de Saneamento Carreiras
Sac Miguel e Carreiras Sao Tiago pele valor de 71.!‘-185,38 € (setenta e um mil
novecentos e oitenta e cinco euros e trinta e oito oéntimos). Mais delibera aprovar
as minutas dos respetivos contratos, devendo notificar-se o adjudicatario para, no
prazo de cinco dias, querendo, se pronunciar sobre o conteudo das mesmas, sob
pena de aceitagao, conforms artigo cento e um, do Cédigo do Procedimento
Administrative, aprovado pele Decreto-Lei numero quatro barra dois mil e quinze,
de sete de janeiro, na sua redagao atual. Per fim, delibera designar o Chefe da
Divisao Aguas e Saneamento para Gestor dos referidos contratos, nos termos e
para es efeitos previstos no artigo duzentos e noventa A, do citado Cédigo.-----------
----------Zero dois dez.- Para aprovacao da Excelentlssima Camara Municipal, presente
0 Relatorio Final de analise de propostas apresentadas ao Concurso Pablico para
adjudicacao da empreitada designada per “Construcao de Treco na Avenida Torre de
Aivim", bem como as respetivas minutas contratuais para efeitos de aprovacae, cuja
fotocopia se encontra inserta de folhas oitenta e dois a noventa e um da minuta da
presente ata. DELIBERACAO: Conforme proposto no Relatorio Final de analise de
propostas, a Camara delibera, per unanimidade, adjudicar o procedimento ao
concorrente “Martins & Fiihos SA”, pelo valor de 366.639,61 € (trezentos e sessenta
e seis mil seiscentos e trinta e nove euros e sessenta e um céntimos). Mais
delibera aprovar a minuta do respetivo contrato, devendo notificar-se o
adjudicatario para, no prazo de cinco dias, querendo, se pronunciar sobre o
conteudo da mesma, sob pena de aceitagao, conforme artigo cento e um, do
Codigo do Procedimento Administrative, aprovado pele Decreto-Lei nfimero quatro
barra dois mil e quinze, de sets de ianeiro, na sua redacao atual. Per fim, delibera
designer e Chefe da Divisao de Projetos e Obras para Gestor do contrato, nos
termos e para es efeitos previstos no artigo duzentos e noventa A, do citado
Codigo.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------Zero dois onze.- Presents 0 Processo numero zero tras barra dois mil e vinte e
um barra oitocentos e vinte e quatro, em nome de Jose Piedade Lopes, referents a um
pedide de certidao de compropriedade relative ao prédio site no lugar de Couto, da
Freguesia de Souielo, para emissao de parecer ao abrigo do numero um, do artigo
cinquenta e quatro, da Lei ntimero noventa e um barra noventa e cinco, de dois de
setembre, na redacao que lhe foi conferida pela Lei numero setenta barra dois mil e
quinze, de dezasseis de julho, nos termos das informacoes tecnicas constantes do
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processe, cuja fotecopia se encontra inserta de folhas noventa e dois a noventa e cinco
da minuta da presente ata. DEUBERAQAO: A Camara delibera, per unanimidade,
emitir parecer favoravel para emissao de certidao de compropriedade referente ao
prédio site no iugar de Coute, da Freguesia de Seutelo, ao abrigo do numero um,
do artigo cinquenta e quatre, da Lei numero noventa e um barra noventa e cinco,
de dois do setembre, na redagae que ihe foi conferida pela Lei mimero setenta
barra dois mil e quinze, de dezasseis de julho, nos termos das infermagfies
técnicas constantes do identificado processo.--------------------------------------------------- --
----------Zero dois doze.- Presente e Processo numere zero trés barra dois mil e vinte e
um barra setecentes e noventa e cinco, em nome de Rosa de Jesus de Freitas
Fernandes, reierente a um pedide de certidae de compropriedade relative ao prédio site
no lugar de Sande de Cima, da Uniao de Freguesias de Sande, Vilarlnho, Barres e
Gomide, para emissao de parecer ae abrigo do numere um, do artigo cinquenta e quatre,
da Lei numero noventa e um barra noventa e cinco, de dois de setembre, na redacae que
ihe foi conferida peia Lei ntimero setenta barra dois mil e quinze, de dezasseis de julho,
nos termos das informacoes técnicas constantes do precesse, cuja fetocopia se encontra
inserta de folhas noventa e seis a noventa e nove da minuta da presente ata.
DELIBERACAO: A Camara delibera, per unanimidade, emitir parecer favoravel para
ernissao de certidae de compropriedade relative ao prédio site no lugar de Sande
de Cima, da Uniae de Freguesias de Sande, Vilarlnho, Barres e Gomide, ae abrigo
do numero um, do artigo cinquenta e quatre, da Lei mimero noventa e um barra
noventa e cinco, de dois de setembre, na redagao que the foi conferida pela Lei
ndmere setenta barra dois mil e quinze, de dezasseis de julho, nos termos das
informacées técnicas constantes do identificado processo.-----------------------------------
----------Zero dois treze.- Para aprevacae da Excelentissima Camara Municipal, presente
uma Preposta de Deiegagae de Cempetancias em matéria Reguiamentar, apresentada
peia Senhora Presidente de Camara, Dra. Jtilia Fernandes, cuja fetocepia se encontra
inserta de folhas oem a cento e trés da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A
Camara delibera, per unanimidade, aprevar a referida propesta, considerando-a,
para todos es efeitos legais, come integralmente reproduzida.----------------------------- --
----------Zero dois catorze.- Presente o Processo niiimere zero trés barra dois mil e vinte
e um barra eiiocentes e noventa e dois, em nome de Diego Flores Ramos referente a um
pedide de certidae de compropriedade reiative ao prédio site no lugar de Sac Gens, da
Freguesia de Cabanelas, para emissao de parecer ae abrigo do néimere urn, do artigo
cinquenta e quatro, da Lei I'ii1i‘{l6i'O noventa e um barra noventa e cinco, de dois de
setembre, na redaeao que ihe foi conferida pela Lei numero setenta barra dois mil e
quinze, de dezasseis de juihe, nos termos das informacees técnicas constantes do
precesso, cuia fetecepia se encontra inserta de folhas cento e quatro a cento e enze da
minuta da presente ata. DELIBERACAO: A Camara delibera, per unanimidade, emitir
parecer favoravel para emissao de certidao cle compropriedade relative ao prédio
site no lugar de Sac Gens, da Freguesia de Cabanelas, ao abrige do numero um, do
artigo cinquenta e quatro, da Lei nilimero noventa e um barra noventa e cinco, de
dois do setembre, na redacae que lhe foi conferida pela Lei numero setenta barra
dois mil e quinze, do dezasseis de julho, nos termos das informacées técnicas
constantes do identificado processo.------------------------------------------------------------------
---------Fei deliberade pele Orgae Executive designar e dia vinte e cinco de eutubre, peias
nove horas e trinta minutes, para realizacae da proxima reuniae de Camara. ------------------
----------Procedeu-se a leitura da minuta da reuniao do Executive, a qual foi aprevada per
todos es elementos presentes na reuniao. --------------------------------------------------------------
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----------E nada rnais havendo a tratar, pela Senhora Presidente foi deciarada encerrada a
reuniae eram dez horas e trinta minutes, da qual para censtar e devides efeites foi
lavrada a presente ata que vai ser devidamente assinada, censignando-se que todas as
deliberaedes dela constants feram aprovadas em minuta no final da reuniae, nos termos
do niimero tras do artigo cinquenta e seie da Lei numere setenta e cinco barra dois mil e
treze, de doze de setembre, para surtir efeites imediates. -------------------------------------------
----------E eu, Fiiipa Danias Viiela, Chefe de Divisae da Qualidade, Atendimento e
Fiscalizacao em regime de substituicae, a redigi, subscrevi e assine. ---------------------------

. ]\ i ,A Presidente da Camara, :4

A Secretaria H ii \,< E ii T
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