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----------Aos seis dias do més de dezembro do ano de dois mil e vinte e um, realizou-se
uma reuniao 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 presenga dos Senhores Vereadores, Manuel de Oliveira
Lopes, Michele Alves, Patricio Jose Correia Pinto Arailijo, Adriano Almeida Ramos,
Antonio Esquivel Gonoalves Gomes e Fernando Jose Dantas da Silva. -----------------------------------Secretariou a Técnica Superior, em regime de substituioao, Filipa Dantas Vilela.------------Verifioada a presenga do numero legal de Vereadores, pela Senhora Presidente
da Camera, foi deolarada aberta a reuniao eram nove horas e trinta minutes. ---------------------------BALANCETE: Presente, para conheoimento da Excelentissima Camera, o
resumo diario da Tesouraria relative ao dia trés do més de dezembro do ano dois mil e
vinte e um, que acusava um saido pecuniario de nove milhoes novecentos e trinta e cinco
mil quatrocentos e sessenta e seis euros e noventa e seis oéntimos, cuja fotocopia se
encontra inserla a folhas oito e nove da minuta da presente ata. --------------------------------------------EXPEDIENTE: O que segue, acompanhado de todos os processes para
verificaoao da Excelentissima Edilidade. ---------------------------------------------------------------------------Presente, para aprovacao da Excelentissima Camara Municipal, a ata da reuniao
ordinéria de vinte e dois de novembro de dois mil e vinte e um, cuja fotocopia se encontra
ll’¥S8l't8 de folhas dez a oatorze da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Camara
delibera, por unanimidade, aprovar a referida ata.----------------------------------------------------------Presente, para aprovacao da Excelentissima Camara Municipal, a ata da reuniao
extraordinaria de vinte e nove de novembro de dois mil e vinte e um, cuja fotocopia se
encontra inserta de folhas quinze a vinte e dois da minuta da presente ata.
DELIBERAQAO: A Camara delibera, por unanimidade, aprovar a referida ata.-----------

----------ANTES DA ORDEM DO
--------~-A Senhora Presidente de Camera entregou ao Senhor Vereador do Parcido
Chega, Fernando Silva, os documentos solicitados na ultima reuniao de Cémara, sobre
os ajustes diretos ocorridos no mandate dois mil e dezassete-dois mil e vinte e um, tendo
informado que o reiatorio da lnspecao Geral das Finangas, também solicitado, ainda nao
se encontra disponivel. -----------------------------------------------------------------------------------------

----------ZERO U§\ll.----------Zero um zero um.- Para deliberaoao da Excelentissima Camara Municipal,
presente uma informaoao subscrita pela Técnioa Superior de Servioo Social, Dra. lsabel
Lopes, relacionada com um pedido de apoio para a refeicao e prolongamento de horario,
no ambéto do processo dois mil e vinte e um barra AS-SCO barra onze, cuja fotocopia se
encontra insena de folhas vinte e trés a vinte e seis da minuta da presente ata.
DELIBERAQAO: A Céimara delibera, por unanimidade, atribuir o apoio financeiro ao
interessado no processo acima referenciado e nele melhor identificado, nos termos
constantes da referida informagﬁo técnica. --------------------------------------------------------------------Zero um zero dois.» Para deliberacao da Excelentissima Camara Municipal,
presente uma informagao subscrita pela Técnica Superior de Servico Sociai, Dra. Isabel
Lopes, relacionada com um pedido de apoio para a refeigao e prolongamento de horario,
no ambito do processo dois mii e vinte e um barra AS-SCO barra dezoito, cuja fotocopia
se encontra il'lS€l"§& de folhas vinte e sete a trinta da minuta da presente ata.
DELIBERAQIAO: A Camera delibera, por unanimidade, atribuir 0 apoio financeiro ao
interessado no processo acima referenciado e nele melhor identificado, nos termos
constantes da referida informacéo técnica.----------------------------------------------------------1/4
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----------Zero um zero trés.- Pare aprovecao da Excelentissima Camera Municipal,
presente 0 Protocolo de Coleboracao a celebrar entre 0 Municipio de Vila Verde e a
Fabrica da lgreja de Santa Marinha de Oriz, para concretizecao das obras de
restauro/requalificacao da lgreja Paroquial de Santa Marinhe de Oriz, cuja fotocopie se
encontra inseda de folhas trinta e um a quarente da minute de presente ate.
DELIBERACAO: A Camera delibera, por unanimidade, aprovar o protocolo a
celebrar entre 0 Municipio de Vila Verde e a Fabrica da lgreja de Santa Nlarinha de
Oriz.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zero um zero quatro.- Para deliberacao da Excelentissima Camera Municipal,
presente uma informacao subscrita pela Técnica Superior de Servico Social, Dre. Isabel
Lopes, relacionada com a etribuioao de habitacao social, ao abrigo do disposto ne alinea
a), do ntimero dois, do artigo terceiro, Regulamento Municipal de Atribuicao de Habitegao
Sociai em Regime de Rende Apoiada e Gesiao das Hebitecaes Propriedade do
Municipio, cuje fotocopie se encontra inserte de folhes querenta e um a quarente e tras
de minute da presente ate. DELlBERACAO:A Camera delibera, por unanimidade,
atribuir a interessada melhor identificede nos autos um fogo de habitagao social de
tipo T-um, sito na Rue de Coimbra, na Freguesia de Vila Verde e Barbudo, deste
Concelho, por contrato de comodato, ao abrigo do regime de excecao previsto ne
alinea a), do miimero dois do artigo terceiro, do Regulamento Municipal de
Atribuigao de Habitacao Social em Regime de Renda Apoiada e Gestao das
Habitagﬁes Propriedede do Municipio, tudo em conformidede com o disposto na
citada informagao técnica.-------------------------------------------------------------------------------------------Zero um zero cinco.- Para deliberacao da Excelentissima Camera Municipal,
presente uma informacao subscrite pelo Chefe da Divisao de Educacao e Promocao
Social, Dr. Adeline Mechado, para e atribuicao de um apoio financeiro a Associacao
Cultural e Musical de Vila Verde, para garantir 0 transporte de elunos do ensino ertistico,
provenientes do Agrupemento de Escolas de Vila Verde, Agrupemento de Vila de Prado e
Agrupemento de Escolas de Moure e Ribeire do Neiva e da Escola Secundarie de Vila
Verde, cuia fotocépia se encontra iriserta _a folhes quarente e quatro e quarenta e cinco da
minute da presente eta. DELIBERACAO: A Camera delibera, por unanimidade,
atribuir um apoio financeiro a Associagao Cultural e Musical de Vila Verde, no
montante de €25.000,00 (vinte e cinco mil euros), para transports de elunos do
ensino artistico provenierites dos Agrupamentos de Escolas de Vila Verde, da Vila
de Prado, de Moure e Ribeira do Neiva, e da Escola Secundaria de Vila Verde.------------------Zero um zero seis.- Para delibereoao da Excelentissima Camera Municipal,
presente uma informegzao subsorita pelo Senhor Vereador do Pelouro da Educacao, Acao
Social e do Desenvolvimento Econornico, relative a concessao de apoio finenceiro a
Associecao Empresariel do Vale do l-lomem para promocao de acoes e eventos
destinados a dinamizacao da economia local na época netalicie dois mil e vinte e um,
cuja fotocopie se encontra insede de folhes quarenta e seis a cinquenta de minute da
presente ate. DEUBERACAO: A Camera delibera, por unanimidade, conceder um
apoio financeiro a Associagao Empresarial do Vale do Homem, no valor de
€8.000,00 (oito mil euros), para desenvolvimento e implementagao de um conjunto
de medidas de dinamizacao da economia local na quedra natalicia que se
avizinha. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zero um zero sete.- Pare deliberegao de Excelentissima Camera Municipal,
presente uma informacao subscriia pelo Chefe da Divisao de Educacao e Promocao
Social, Dr. Adelino l\/lachedo, pare a atribuicao de um apoio financeiro a Fabrica do Divino
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Salvador de Cervaes, para realizacao das tradicionais “Novenes", cuja fotocopia se
encontra inserta de folhas cinquenta e um e cinquenta e tras da minute de presente ate.
DELIBERACAO: A Camera delibera, por unanimidade, atribuir um apoio financeiro a
Fabrica do Divino Salvador de Cervaes, no valor de €1.500,00 (mil e quinhentos
euros), nos termos e para os efeitos constantes da informagao do identificado
Chefe de Divisao. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Zero um zero oito.- Para deliberacao da Excelentissima Camera Municipal,
presente um pedido de apoio subscrito pela Presidente da Associacao Social, Cultural e
Recreativa dos Trabalhadores do Municipio de Vila Verde, Senhora Filomena Vieira, para
atribuicao de cabazes de Natal aos trabalhadores da autarquia e brinquedos aos filhos
menores de dez enos dos respetivos trabalhadores, cuja fotocopia se encontra inserta de
folhas cinquenta e quatro a cinquenta e seis da minute da presente eta. DELIBERACAO:
A Camera delibera, por unanimidade, atribuir um apoio financeiro a Associacao
Social, Cultural e Recreativa dos Trabalhadores do Municipio de Vila Verde, no valor
de €12.500,00 (doze mil e quirihentos euros), para atribuicao de cabazes de Natal
aos trabalhadores da autarquia e hrinquedos aos filhos menores de dez anos dos
respetivos trabalhadores.--------------------------------------------------------------------------------------------Zero um zero nove.- Pare aprovacao da Excelentissima Camera Municipal,
presente o Protocoio de Coiaboracao a celebrar entre o Municipio de Vila Verde e a
Associecao Cultural e Recreativa Banda Musical de Vila Verde, para a requalificacao do
piso da saia de ensaio da Associaoao, cuja fotocopia se encontra inseite de folhas
cinquenta e sete a sessenta e um cla minute da presente ata. DELIBERACAO: A Camera
delibera, por unanimidade, aprovar o protocolo a celebrar entre 0 Municipio do Vila
Verde e a Associacao Cultural e Recreativa Banda Musical de Vila Verde. -------------------------Zero um dez.» Para aprovacao da Excelentissima Camera Municipal, presente 0
Protocolo de Colaboracao a celebrar entre o Municipio de Vila Verde e a Uniao de
Freguesias de Escariz Sao Mamede e Escariz Sao Martinho, para fazer face aos
enoargos com a repavimenteoao de Travessa de Santa Cruz, em Escariz Sao Mamede,
cuja fotocopia se encontra inseita de folhes sessenta e dois a setenta da minute da
presente ate. DELIBERACAO: A Camera delibera, por unanimidade, aprovar o
protocolo a celebrar entre o Municipio de Vila Verde e a Uniao de Freguesia de
Escariz Sao Mamede e Escariz Sac Martinho.----------------------------------------------------------------Zero um or|ze.- Para aprovacao da Excelentissima Camera Municipal, presente o
Protocolo de Coiaboracao a celebrar entre o Municipio de Vila Verde e a Freguesia de

Vile Verde e Barbudo, para fazer face aos encargos com a reconstrucao dos muros de
vedaoao e entradas existentes jurito ao ndmero dezanove, da Rue vinte e cinco de abril,
que permitirao proceder ao alargemento da Rue vinte e cinco de abril e da requalificaoao
da zone envolvente a Capela Senhor dos Passes, cuja fotocopia se encontra inserta de
foihas setenta e um a oitenia da minute da presente eta. DELIBERACAO: A Camera
delibera, por unanimidade, aprovar o protocolo a celebrar entre o Municipio de Vila
Verde e a Freguesia de Vila Verde e Barbudo.----------------------------------------------------------------Zero um doze.- Para aprovacao da Excelentissima Camera Municipal, presente 0
Protooolo de Coiaboracao e celebrar entre 0 Municipio de Vila Verde e a Uniao de
Fregueséas de Pico de Regelados, Gondiaes e Mos, para fazer face aos encargos
extraordinarlos decorrentes da empreitada de prolongamento da conduta de seneamento
da Rua das Quintareihas a Estrada Municipal quinhentos e trinta e sete, junto ac cruzeiro
de Gondiaes, mais concretamente a execucao de sete ramais domiciliarios e os trebalhos
de execucao de aberiura de todas as valas em terreno roohoso, cuja fotocopia se
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encontra inserta de folhas oitenta e um a oitenta e seis de minute da presente eta.
DEUBERACAO: A Camera delibera, por unanimidade, aprovar 0 protocolo a
celebrar entre o Municipio de Vila Verde e a Uniao de Freguesias de Pico de
Regalados, Gondiaes e Mos.----------------------------------------------------------------------------------------Zero um treze.- Para deliberacao da Excelentissima Camera Municipal, presente
uma proposta subscrita peio Senhor Vereador do Pelouro de Educacao, Acao Social e
Desenvolvimento Economico, relative ao apoio para transporte de criances e jovens no
arnbito de visitas de estudo elou atividades de complemento curricular - ano letivo dois mil
e vinte e urn-dois mi! e vinte e dois, cuja fotocopia se encontra inserte de folhas oitente e
sete a noventa e dois de minute da presente eta. DELIBERACAO: A Camera, delibera,
por unanimidade, aprovar a proposta apresentada pelo identificado Vereador,
reiativa ao apoio para transports de criancas e jovens no ambito de visitas de
estudo elou atividades de complemento curricular - ano letivo dois mil e vinte e um-

dois mil e vinte e dois.-------------------------------------------------------------------------------------------------Procedeu~se a leitura da minute de reuniao do Executive, a quel foi aprovada por
todos os elementos presentes na reuniao. ------------------------------------------------------------------------E nada mais havendo a tratar, pela Senhora Presidente foi declarada encerrada a
reuniao erarn dez horas e dez minutos, da quel para constar e devidos efeitos foi lavrada
a presente ate que val ser devidemente assinade, consignando-se due todas as
deiiberacaes dela constants foram aprovadas em minute no final da reuniao, nos termos
do ntimero trés do artigo cinquenta e sete da Lei ndmero setenta e cinco barra dois mil e
treze, de doze de setembro, para surtir efeitos irnediatos. -----------~-----------------------------------------E eu, Fiiipa Dantas Vilela, Chefe de Divisao da Qualidede, Atendimento e

Fiscalizacao em regime de substituicao, a redigi, subscrevi e assino. ---------------------------A Presidents da Carnara,
A Secretaria
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