
A Fls
ATA DA REUNIAO ORDINARIA DE 08l11I2021%Z

----------Aos oito dias do mes de novembro do ano de dois mil e vinte e um, realizou-se
uma reuniéo ordinaria da Camara Municipal de Vila Verde, no edificio dos Pagos do
Concelho, sob a Presidéncia da Senhora Presidente da Camara, Julia Maria Caridade
Rodrigues Fernandes, e com a presenca dos Senhores \/ereadores, Manuel de Ollveira
Lopes, Michele Aives, Patricio Jose Correia Pinto Arairjo, Adriano Almeida Ramos,
Antonio Esquivel Goncalves Gomes e Fernando José Dantas da Silva. --------------------------
----------Secretariou a Técnica Superior, em regime de substituigao, Filipa Dantas Vilela.---
----------Verificada a presenga do numero legal de Vereadores, pela Senhora Presidente
da Camera, fol declarada abefia a reuniao eram nove horas e trinta minutos. ------------------
----------BALANCETE: Presente, para conhecimento da Excelentissima Camara, o
resumo diario da Tesouraria relativo ao dla cinco do més de novembro do ano dois mil e
vinte e um, que acusava um saido pecuniario de dez milhoes quatrocentos e vinte e oito
mil trezentos e vinte e um euros e vinte e dois céntimos, ouja fotocopia se encontra
inserta a folhas cinco e seis da minuta da presente ata. ----------------------------------------------
----------EXPEDIENTE: O que segue, acompanhado de todos os processos para
verificagao da Excelentissima Edilidade. ------------------------------------------------------------------
----------Presents, para aprovaoao da Excelentissima Cémara, a ata da reuniao ordinaria
de vinte de outubro de dois mil e vinte e um, cuja fotooopia se encontra inserta de folhas
sete a onze da minuta cla presente ata. DELIBERAQAO: A Cémara delibera, por
unanimidade, aprovar a referida ata.--------------------------------------------------------------------
----------Presente, para aprovacao da Excelentissima Camara, a ata da reuniao
extraordinaria de vinte e cinco de outubro de dois mil e vinte e um, oufa fotooopia se
encontra inserta de folhas doze a vinte e seis da mlnuta da presente ata.
DEL1BERA(}AO:A Céimara delibera, por unanimidade, aprovar a referida ata.-----------
----------ZERO UM.» CONHECEMENTOS BARRA RAT!FlCA(}l5ES:-------~-----------------------
----------Zero um zero um.- Para conheoimento da Excelentissima Camara Municipal,
presente o Despacho numero trinta mil quinhentos e vinte e oito barra dois mil e vinte e
um, exaraolo pela Sennora Presidente de Camara, respeitante a dlstribuicao de Pelouros
pelos Excelentissimos Vereadores, ouja fotooopia se encontra inserta a folhas vinte e sete
e vinte e oito da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Camara toma
conhecimento. --------------------------------------------------------------------------------------------------
----------Zero um zero dois.- Para conhecimento da Excelentissima Camara Municipal,
presente 0 Despaoho numero trinta mil quinhentos e cinquenta e oito barra dois mil e
vinte e um, exarado pela Senhora Presidente de Cémara, respeitante a nomeacao de
Vereadores a Tempo lnteiro, cuja fotooopia se encontra insena a folhas vinte e nove da
minute da presente ata. DELIBERAQAO: A Céimara toma conhecimento.------------------ -~
----------Zero um zero trés.- Para oonhecimento da Excelentissima Camara Municipal,
presente o Despacho numero trinta mil quinhenios e cinquenta e nove barra dois mil e
vinte e um, exarado pela Senhora Presidente de Camera, respeitante a fixacao de mais
um Vereador a Tempo inteiro, Dr. Patricio José Correia Pinto Aradjo, ouj_a fotocopia se
encontra insenla a folhas trinta da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Camara
toma conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------------
----------ZERO DOIS .-
----------Zero dois zero um.- Para deliberacao da Excelentissima Camara Municipal,
presente urna informagao subscrita pela Técnica Superior de Servico Social, Dra. lsabel
Lopes, relaoéonada com a utilizacao da Piscina Municipal cla Vila de Prado por nove
alunos com Necessidades Educativas Especiais (NEE), do Agrupamento de Escolas de
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Prado, no ambito do proieto Desporto Escolar, cuja fotooopia se encontra inserta a folhas
trinta e um da rninuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Céimara delibera, por
unanimidade, autorizar a utilizagéo da Piscina Municipal da Vila de Prado pelos
alunos com Necessidades Educativas Especiais (NEE), nos termos da informagéo
prestada pela identificada Técnica. ----------------------------------------------------------------------
----------Zero dois zero dois.- Para deliberacao da Excelentissima Camara Municipal,
presente uma informaoao subsorita pela Técnica Superior, Dra. Siivia Rodrigues, relativa
a atribuigao de Auxilios Economicos respeitantes a enoargos com Fichas de Trabalho no
Primeiro Ciclo do Ensino Basioo e proposta de alteracao ao Regulamento Municipal para
atribuigao de Auxiiios Economicos -- Fichas de Trabalho complementares aos manuals
escoiares no Primeiro Ciclo do Ensino Basico, cuja fotooopia se encontra inserta de folhas
trinta e dois a trinia e nove da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Camara
delibera, por unanimidade, atribuir os Auxilios Economicos respeitantes a encargos
com Fichas de Trabalhos no Primeiro Ciclo do Ensino Bésico, de acordo com a
informagao prestada pela identificada Técnica. Delibera, ainda, aprovar as
alteragoes ao Regulamento em vigor.----------------------------------------------------------------- --
----------Zero dois zero trés.- Presente o processo urbanistico numero zero um barra dois
mil e seis barra dois mil setecentos e dezoito, em nome de Teresa de Jesus Silva Vivas,
para declaragao de caducidade da iioenoa de construoao ao abrlgo do disposto no
numero cinoo, do artigo setenta e um, do Regime Juridico da Urbanizagao e Edifioaoao
(RJUE) e ulteriores alteragoes, por forga da aplicacao da alinea d), do numero tres, do
referido ariigo, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas quarenta a quarenia e dois da
minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Camara delibera, por unanimidade,
deciarar a caducidade da licenca de construgao ao abrigo do disposto no numero
cinco, do artigo setenta e um, do Regime Juridico da Urbanizagao e Edificacao
(RJUE) e ulteriores alteragoes, por forga da aplicagao da alinea d), do numero trés,
do referido artigo, referente ao processo numero zero um barra dois mil e seis barra
dois mil seteceriios e dezoito, em nome de Teresa de Jesus Silva Vivas, nos termos
da informagao técnica datada de vinte e sete de outubro de dois mil e vinte e um e
do parecer do Chefe de Divisao de vinte e nove de outubro de dois mii e vinte e um,
constantes do identificado processo.-------------------------------------------------------------------
----------Prooedeu-se a leitura da minuta da reuniao do Executive, a qual foi aprovada por
todos os eiementos presentes na reuniao. ---------------------------------------------------------------
----------E nada mais havendo a tratar, pela Senhora Presidente foi declarada enoerrada a
reuniao eram dez horas, da qua! para oonstar e devidos efeitos foi lavrada a presente ate
que val ser devidamente assinada, oonsignando-se que todas as deliberaooes dela
constante foram aprovadas em minuta no final da reuniao, nos termos do numero trés do
aiiigo oinquenta e sete da Lei nurnero setenta e cinoo barra dois mil e treze, de doze de
setembro, para surtir efeitos imediatos. --------------------------------------------------------------------
----------E eu, Filipa Dantas Vilela, Chefe de Divisao da Qualidade, Atendimento e
Fiscalizaoao em regime de substituigao, a redigi, subscrevi e assino. ----------------------------
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