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----------Aos vinte e dois dias do mas de novembro do ano de dois mil e vinte e um,
reaiizou-se uma reuniao ordinaria da Camara Municipal de Vila Verde, no edificio dos
Pacos do Ccnceiho, sob a Presidéncia da Senhora Presidente da Camara, JL'ilia Maria
Caridade Rodrigues Fernandes, e com a presenca dos Senhores Vereadores, Manuel de
Oiiveira Lopes, Michele Alves, Patricio Jose Correia Pinto Araujo, Adriano Aimeida
Ramos, Antonio Esquivel Goncalves Gomes e Fernando Jose Dantas da Silva. ---------------
--------~~Secretariou a Técnica Superior, em regime de substituicao, Filipa Dantas Vilela.-~
----------Verificada a presence do ntimero legal de Vereadores, pela Senhora Presidents
da Carnara, foi declaracia aberta a reuniao eram nove horas e trinta e cinco minutos.-~~----
----------BALANCETE: Presents, para conhecimento da Excelentissima Camera, 0
resumo diario da Tesouraria reiativo ao dia dezanove do mas de novernbro do ano dois
mil e vinte e um, que acusava um saldo pecuniario de onze milhées cento e vinte mil
cento e quinze euros e sete céntimos, cuja fotocopia se encontra inserta a folhas dez e
onze da minuta da presents ata. ----------------------------------------------------------------------------~
----------EXPEDIENTE: O que segue, acompanhado de todos os processos para
verificacéo da Exceientissima Ediiidade. ---------------------------------------------------------------- --
----------Presente, para aprovacao da Excelentissima Camara, a ata da reuniao ordinaria
de oito de novembro de dois mil e vinte e um, cuja fotocopia se encontra inserta a folhas
doze e treze da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Camara delibera, por
unanimidade aprovar a referida ata.---------------------------------------------------------------------
----------ANTES DA ORDEM DO
----------Os membros do executive determinaram, por unanimidade, que se realizasse uma
reuniao extraordinaria no dia vinte e nove de novembro, as nove horas e trinta minutes.»-
----------ZERO UlVi.- CONHECIMENTOS BARRA RATIFICAQOES:-------~-------»--------~------
----------Zero um zero um.— Para conhecimento da Excelentissima Camera Municipal,
presentes as listagens eiaboradas pela Divisao de Aguas e Saneamento, relatives aos
despachos proferidos pelo Vereador do Pelouro do Ambiente, Despoflo e Protegao Civil,
Dr. Patricio Arairjo, em processes de Contratos de Agua referentes ao mas de outubro de
dois mil e vinte e um, cuja fotocopia se encontra inserta de foihas catorze a dezassete da
minuta da presente ata. DELIBERACAO: A Camara toma conhecimento.--------------------
----------ZERO DOlS.-
---------~2ero dois zero um.- Para deiiberagao da Excelentissima Camara Municipal,
presenie uma informacao subscrita pela Técnica Superior de Service Social, Dra. lsabel
Lopes, relacionada com urn pedido de apoio para refeicao e prolongamento de horario no
ambito do processo dois mil e vinte e um barra AS-SCO barra doze - I barra trinta mil
cerito e setenta e seis barra dois mil e vinte e um, cuja fotocopia se encontra inserta de
folhas dezoito a vinte e um da minuta da presente ata. DELIBERACAO: A Camara
delibera, por unanimidade, atribuir 0 apoio financeiro a menor, nos termos da
informagao prestada pela identificada Técnica.---------------------------------------------------~~
----------Zero dois zero dois.- Para deiiberacao da Excelentissima Camara Municipal,
presente uma informacao subscrita pela Técnica Superior de Servico Sociai, Dr“ lsabel
Lopes, relacionada com um pedido de apoio para refeicao e prolongamento de horario no
ambito do processo dois mil e vinte e um barra AS-SCO barra catorze - l barra trinta e um
mil quatrocentos e sessenta e seis barra dois mil e vinte e um, cuja fotocopia se encontra
inserta de foihas vinte e dois a vinte e cinco da minuta da presente ata. DELIBERACAO:
A Camera delibera, por unanimidade, atribuir 0 apoio financeiro a menor, nos
termos cla informagao prestada peia identificada Técnica.--------------------------------------
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---------~Zero dois zero trés.- Para deliberacao da Excelentissima Camara Municipal,
presente uma lnformacao subscrita pela Técnica Superior de Sen/igo Social, Dra. lsabel
Lopes, relacionacla com um pedido de apoio para refeicao e proiongamento de horario no
ambito do processo dois mii e vinte e um barra AS»SCO barra dez - l barra vinte e seis
mil novecentos e dez barra dois mil e vinte e um, cuja fotocopia se encontra inserta de
folhas vinte e seis a vinte e nove da minuta da presente ata. DELIBERACAO: A Camara
delibera, por unanimidade, atribuir o apoio financeiro a menor, nos termos da
lnformacao prestada pela identificada Técnica.-----------------------------------------------------
----------Zero dois zero quatro.- Para deliberacao da Excelentissima Camara Municipal,
presente uma informacao subscrita pela Técnica Superior de Servico Social, Dra. lsabel
Lopes, relacionada com em pedido de apoio para refeicao e prolongamento de horario no
ambito do processo dois mil e vinte e um barra AS — SCO barra dezasseis - l barra trinta
e um mil quatrocentos e setenta e seis barra dois mil e vinte e um, cuja fotocopia se
encontra inserta cle folhas trinta a trinta e trés da minuta da presente ata.
DELIBERACAO: A Camara delibera, por unanimidade, atribuir o apoio financeiro ao
menor, nos termos cla informagao prestada pela identificada Técnica. ---------------------
~~~~~~~~--Zero dois zero cinco.- Para cleliberacao da Excelentissima Camara Municipal,
presents uma informacao subscrita pela Técnica Superior de Servico Social, Dra. lsabel
Lopes, relacionada com um pedido de apoio para refeicao e prolongamento de horario no
ambito do processo dois mil e vinte e um barra AS-SCO barra quinze - l barra trinta e um
mil quatrocentos e sessenta e nove barra dois mii e vinte e um, cuja fotocopia se encontra
inserta de folhas trinta e quatro a trinta e sete da minuta da presents ata.
DELIBERACAO: A Camara delibera, por unanimidade, atribuir o apoio financeiro ao
menor, nos termos da informagao prestada pela identificada Técnica. ---------------------
---------~Zero dois zero seis.- Para deliberacao da Excelentissima Camara Municipal,
presente uma informacao subscrita pela Técnica Superior de Servico Social, Dra. lsabel
Lopes, relacionada com um pedido de apoio para reteicao e proiongamento de horario no
ambito do processo dois mil e vinte e um barra AS»SCO barra dezassete - l barra trinta e
dois mil quatrocentos e noventa e cinco barra dois mil e vinte e um, cuja fotocopia se
encontra inserta de folhas trinta e oito a quarenta e um da minuta da presents ata.
DELEBERACAO: A Camara delibera, por unanimidade, atribuir 0 apoio financeiro a
menor, nos termos da informagao prestada pela identificada Técnica.---------------------
----------Zero dois zero sete.- Para deliberacao da Excelentissima Camara Municipal,
presente uma informacao subscrita pela Técnica Superior de Servico Social, Dra. lsabel
Lopes, re-lacionada com um pedido de apoio para refeioao e prolongamento de horario no
ambito do processo dois mil e vinte e um barra AS-SCO barra oito - l barra vinte e seis
mil seiscentos e trinta e tras barra dois mil e vinte e um, cuja fotocopia se encontra inserta
de folhas quarenta e dois a quarenta e cinco da minuta da presente ata. DELIBERACAO:
A Camara delibera, por unanimidade, atribuir o apoio financeiro ao menor, nos
termos da informagao prestada peia identificada Técnica.------------------------------------ ~~
---------»-Zero dois zero oito.- Para deliberaoao da Excelentissima Camara Municipal,
presente uma informacao subscrita pela Técnica Superior de Servico Social, Dra. lsabel
Lopes, relacionada com urn pedido de apoio para refeicao e prolongamento de horario no
ambito do processo dois mil e vinte e um barra AS~SCO barra treze - l barra trinta e um
mil cento e sessenta e oito barra dois mil e vinte e um, cuja fotocopia se encontra inserta
cie folhas quarenta e seis a quarenta e nove da minuta da presente ata. DELIBERACAO:
A Camara delibera, por unanimidade, atribuir 0 apoio financeiro ao menor, nos
termos da informacao prestada pela identificada Técnica.--------------------------------------
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----------Zero dois zero nove.- Para deliberacao da Excelentissima Carnara Municipal,
presente uma intormacao subscrita pela Técnica Superior de Service Social, Dra. lsabel
Lopes, relacionada com um pedido de apoio para refeicao e prolongamento de horario no
ambito do processo dois mil e vinte e um barra AS-SCO barra nove — l barra vinte e seis
mil novecentos e um barra dois mil e vinte e um, cuja fotocopia se encontra inserta de
folhas ciriquenta a cinquenta e trés da minuta da presente ata. DELIBERACAO: A
Camara delibera, por unanimidade, atribuir o apoio financeiro ao menor, nos termos
da informagao prestada pela identificada Técnica.------------------------------------------------~
----------Zero dois dez.- Para deliberacao da Excelentissima Camara Municipal, presente
o processo urbanistico ntrmero zero um barra dois mil e dezasseis barra quatrocentos e
nove, em nome de Rui Miguel Fernandes Goncalves, para declaracao de caducidade da
licenca administrative, ac abrlgo do disposto no numero cinco, do artigo setenta e um, do
Regime Juridico da Urbanizagao e Edificacao (RJUE) e ulteriores alteracoes, por forca da
aplicacao da alinea ci), do numero trés, do referido aitigo, cuja fotocopia se encontra
inserta de foihas cinquenta e quatro a cinquenta e seis cla minuta da presents ata.
DEL.lBERA(;AO: A Camara deiibera, por unanimidade, declarar a caducidade da
licenga aciminisirativa ao abrigo do disposto no nfimero cinco, do artigo setenta e
um, do Regime Juridico da Urbanizagao e Edificagao (RJUE) e ulteriores alteragaes,
por forca da apiicagao da aiinea d), do niimero trés, do referido artigo, referente ao
processo mimero zero um barra dois mil e dezasseis barra quatrocentos e nove, em
nome de Rui Miguel Fernandes Gongalves, nos termos da informagao do Gestor do
Procedimento, datacia de vinte e dois de setembro de dois mil e vinte e um e do
parecer do Chefe da Qivisao de vinte e quatro de setembro de dois mil e vinte e um,
constantes do identificado processo.-----------------------------------------------------------------~-
----------Zero dois onze.- Para aprovacao da Excelentissima Camera Municipal, presente
os Contratos lnteradministrativos a celebrar entre 0 l\/lunicipio de Vila Verde e as
Freguesias/Entidades indicadas na informacao subscrita pela Técnica Superior de
Educacao, Dra. Silvia Rodrigues, no ambito do desenvolvimento das Atividades de
Animacao e Apoio a Familia (tornecimento de refeicoes e prolongamento de horario) no
Pré-Escoar, para o ano letivo dois mil e vinte e um barra dois mil e vinte e dois, revogando
os contraios existentes, cuja fotocopia se encontra inserta cie folhas cinquenta e sete a
setenta e tres da minuta cia presente ata. DELIBERACAO: A Camara delibera, por
unanimidade, aprovar os Contratos lnteradministrativos a celebrar entre o
Municipio de Vila Verde e as FreguesiasIEntidades indicadas na informagao
prestada pela identificada Técnica, no ambito do desenvoivimento das Atividades
de Animagao e Apoio a Familla (fornecimento de refeigées e proiongamento de
iiorario) no Pré-Escoar, para o ano letivo dois mil e vinte e um barra dois mil e vinte
e dois, revogando os contratos existentes.----------------------------------------------------------»
----------Zero dois doze.~ Para aprovacao da Excelentissima Camara Municipal, presentes
os Contratos interadministrativos a ceiebrar entre o Municipio de Vila Verde e as
Freguesias/Entidades indicadas na informacao subscrita pela Técnica Superior de
Educacao, Dra. Silvia Rodrigues, no ambito do Programa de Generalizacao do
Fornecimento de Refeicoes Escolares aos Alunos do Primeiro Ciclo do Ensino Basico -
Despacho nilimero oito mil quatrocentos e cinquenta e dois-A barra dois mil e quinze, de
trinta e um de juiho, cuia fotocopia se encontra inserta cle folhas setenta e quatro a oitenta
e oito da minuta da presente ata. DELIBERACAO: A Camara delibera, por
unanimidade, aprovar os Contratos lnteradministrativos a celebrar entre 0
Nlunicipio de Vila Verde e as FreguesiasIEntidades indicadas na informagao
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subscrita pela Técnica Superior de Educacao, Dra. Silvia Rodrigues, no ambito do
Programa de Generalizacao do Fornecimento de Refeicées Escolares aos Alunos
do Primeiro Ciclo do Ensino Basico — Despacho numero oito mil quatrocentos e
cinquenta e dois-A barra dois mil e quinze, de trinta e um de julho.-------------------------
----------Zero dois treze» Para aprovacao da Excelentissima Camara Municipal, presente
a minuta do Protocolo de Utilizacao a celebrar entre 0 Municipio de Vila Verde e a
Associacao de Pais e Encarregados de Educacao do Agrupamento de Escoias de Vila
Verde, tendo como objeto a uiilizacao do Ginasio e Piscinas lnteriores do Complexo de
Lazer de Viia Verde e Piscina Municipal da Vila de Prado, cuja fotocopia se encontra
inserta de folhas oitenta e nove a noventa e cinco da minuta da presente ata.
DELIBERACAO: A Camara delibera, por unanlmidade, aprovar a minuta do
Protocolo do Utilizacao a celebrar entre 0 Municipio de Vila Verde e a Associacao de
Pals e Encarregados de Educacao do Agrupamento de Escolas de Vila Verde, tendo
em vista assegurar as condicfies utilizacao do Ginasio e Piscinas lnteriores do
Compiexo de Lazer de Vila Verde e Piscina Municipal da Vila de Prado pelos
respetivos associados.---------------------------------------------------------------------------------------
----------Zero dois catorze.- Para aprovacao da Excelentissima Camara Municipal,
presente a minuta do Protocolo de Ulilizacao a celebrar entre o Municipio de Vila Verde e
a Associacao de Pais e Eocarregados de Eclucacao e Amigos da Lage, tendo como objeto
a uiiiizacao do Ginasio e Piscinas lnteriores do Complexo de Lazer de Vila Verde e
Piscina Municipal da Vila de Prado, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas noventa e
seis a cento e dois da minuta da presents ata. DELIBERACAO: A Camara delibera, por
unanimidade, aprovar a minuta do Protocolo de Utilizacao a celebrar entre 0
Municipio de Vila Verde e a Associacao de Pals e Encarregados de Educacao e
Amigos da Lage, tendo em vista assegurar as condicées utilizacao do Ginasio e
Piscinas lnteriores do Complexo de Lazer de Vila Verde e Piscina Municipal da Vila
de Prado pelos respetivos associados.----------------------------------------------------------------
----------Zero dois quinze.- Para aprovacao da Excelentissima Camara Municipal,
presente uma proposta subscrita pelo Senhor Vereador do Pelouro do Ambiente,
Desporto e Protecao Civil, Dr. Patricio Araujo, relacionada com o Tarifario de Agua,
Sarrearnento e Residuos para o ano dois mil e vinte e dois, cuja fotocopia se encontra
inserta de folhas cento e ties a cento e dez da minuta da presents ata. ------------------------ --
----------O Senhor Vereador do Peiouro do Ambiente, Desporto e Protecao Civil solicitou a
palavra para esclarecer que a proposta tem por fundamento nao refletir nos consumidores
o aumento de custos com a prestacao destes concretos servicos publicos essenciais, no
ano dois mil e vinte e dois, como forma de minorar os efeitos decorrentes da doenca
Covid-dezanove. DELIBERACAO: A Camara delibera, por unanimidade, aprovar a
proposta apresentada pelo identificado Vereador, no sentido da manutencao da
estrutura tarifaria dos services piiblicos essenciais, nomeadamente, abastecimento
de agua, drenagem de aguas residuals e recolha de residuos solidos urbanos, para
o ano dois mil e vinte e dois. -------------------------------------------------------------------------------
----------Zero dois dezasseis.- Para deliberacao da Excelentissima Camara Municipal,
presente uma informacao/proposta de decisao final subscrita pela Técnica Superior Dra.
lsabel Olivelra, reiativa a candidature a beneficios fiscais, na modalidade de isencao de
taxas, apresentada pela empresa <<Manuel Martins Vieira & Vieira Limitada», ao abrigo do
Regulamento de Concessao de Beneficios Fiscais para lncentivo ao lnvestimento no
Concelho de Vila Verde, cuja fotocépia se encontra inserta de folhas cento e onze a cento
e quinze da minuta da presente ata. DELIBERACAO: A Camara delibera, por4/5
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unanimidade, reconhecer a empresa <<Manuel Martins Vieira & Vieira Limitada», o
direito a isencao das taxas devidas no processo numero zero um barra dois mil e
vinte e um barra quatrocentos e trés, ao abrigo da norma da alinea c), do numero
trés, do artigo décimo segundo, Regulamento de Concessao de Beneficios Fiscais
para lricentivo ao lnvestimento no Concelho de Vila Verde, nos termos constantes
da informacaolproposta de decisao final subscrita pela iclentificada Técnica em
onze de novernbro de dois mii e vinte e um e parecer da Chefe de Divisao de quinze
de novembro de dois mil e vinte e um.---------------------------------------------------------------~-
--------~-Zero dois dezassete.- Para deliberacao da Excelentissima Camara Municipal,
presente uma informacao subscrita pela médica Velerinaria, Dra. Antonia Fernandes,
reiacionada com a atribuicao de um subsidio a Associacao de Defesa dos Animals e
Ambiente de Vila Verde, de forma a ser assegurada a limpeza e alimeritacao dos animals
alojados no Abrigo Municipal de Animals de Companhia, aos sabados e feriados do
corrente ano dois mil e vinte e um, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas cento e
dezasseis a cento e dezoito da minuta da presente ata. DELIBERACAO: A Camara
delibera, por unanimidade, atribuir o subsidio no valor de € 2.650,00 (dois mil e
seiscentos e cinquenta euros) a Associacao de Defesa dos Animals e Ambiente de
Vila Verde, para os fins constantes na informacao da identificada médica
Veterinaria.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------~-Zero dois dezoito.- Para deliberacao da Excelentissima Camara Municipal,
presente uma proposta subscrita pela Senhora Presidents de Camara, Dra. Julia
Fernandes, reiativa aos Objetivos Estratégicos para o ano dois mil e vinte e dois, tendo
em vista a operacionalizacao do SIADAP (Sistema lntegrado de Avaliacao do
Desempenho na Administracao Publica), cuja fotocopia se encontra inserta a folhas
cento e dezanove e cento e vinte da minuta da presente ata. DELIBERACAO: A Camara
delibera, por unanimidade, aprovar os Objetivos Estratégicos para 0 ano dois mil e
vinte e dois, propostos pela Excelentissima Senhora Presidents de Camara, ao
abrigo do artigo quinto, do Decreto Regulamentar nfiimero dezoito barra dois mil e
nove, de quatro de setembro.----------------------------------------------------------------------------~-
----------Procedeu-se a leilura da minuta da reuniao do Executivo, a qual fol aprovada por
lodos os eiementos presentes ria reuniao. --------------------------------------------------------------~
----------O Senhor Vereador Fernando da Silva solicitou uma listagem de todos os aiustes
direios efeiuados no mandate anterior, bem como uma copia do relatorio da Eiltima
lnspecao da IGF-lnspecao Geral de Financas. ------------------------------------------_--------------~-
-----------E nada mais navendo a tratar, pela Senhora Presidente foi declarada encerrada a
reuniao eram dez horas e trinta minutos, cla qual para constar e devidos efeitos fol lavrada
a presents ata que vai ser devidamente assinada, consignando-se que todas as
deliberacoes dela oonstante foram aprovadas em minuta no final da reuniao, nos termos
do numero trés do ariigo cinquenta e sete da Lei numero setenta e cinco barra dois mil e
treze, de doze de setembro, para surlir efeitos imediatos. --------------------------------------------
--------~~E eu, Filipa Dantas Vilela, Chefe de Divisao da Quaiidade, Atendimento e
Fiscalizacao em regime de substituicao, a redigi, subscrevi e assino. ----------------------------

A Presidente da Camera, ' ‘ ' iu Q _

A Secretaria ; 5, 1:» mi
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