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----------Aos dezassete dias do mes de setembro, do ano de dois mil e dezoito, realizou-se
uma reuniéo ordinaria da Camara Municipal de Vila Verde, no edificio dos Pagos do
Conoelho, sob a Presidéncia do Senhor Antonio Fernando Nogueira Cerqueira Vilela, na
qualidade de Presidente deste Orgao Autarquico, com a presenga dos Senhores
Vereadores, Manuel de Oliveira Lopes, Julia Maria Caridade Rodrigues Fernandes,
Patricio José Correia Pinto Araujo, José Augusto Margal Morais, Luis Loureiro de Castro e
Claudia da Conceigao Cachetas Pinto. ------------------------------------------------------------------------------Secretariou o Técnico Superior Nuno Miguel Lomba
----------Verificada a presenga do numero legal de Vereadores foi pelo Senhor Presidente
da Camara, declarada abena a reuniao eram nove horas e trinta minutos. -------------------------------BALANCETE: Presente o resumo diario da Tesouraria relativo ao dia catorze do
més de setembro do ano dois mil e dezoito que acusava um saldo pecuniario de dois
milhoes quatrocentos e oito mil e seiscentos e noventa e quatro euros, cuja fotocopia se
encontra inserta a folhas nove e dez da minuta da presente ata. --------------------------------------------EXPEDIENTE: O que segue, acompanhado de todos os processos para
verificagao da Excelentissima Edilidade. ---------------------------------------------------------------------------Presente, para aprovagao da Excelentissima Camara, a ata da reuniao ordinaria
de trés de setembro de dois mil e dezoito, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas
onze a vinte da minuta da presente ata. DELIBERACAO: A Cémara delibera, por
unanimidade, aprovar a referida ata. --------------------------------------------------------------------

----------ANTES DA ORDEM D0
----------Apresentado pelo Senhor Presidente, em representagéo de todos os membros do

executivo, um voto de Iouvor ao Clube Nautico de Prado, pela organizagao do
Campeonato do Mundo de Canoagem, o qual foi aprovado por unanimidade, cuja
fotocopia se encontra inserta a folhas vinte e um e vinte e dois da minuta da presente

ata. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Apresentado pelo Senhor Presidente, em representagao de todos os membros do
executivo, um voto de Iouvor a Federagao Portuguesa de Canoagem pela parceria com o
Municipio de Vila Verde no ambito do Campeonato do Mundo de Canoagem, o qual foi
aprovado por unanimidade, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas vinte e trés e vinte
e quatro da minuta da presente ata. ---------------------------------------------------------------------- -----------ZERO UM.- CONHECIMENTOS.- Zero um zero um.- Para conhecimento da
Excelentissima Cémara, presentes as Iistagens elaboradas pela Divisao de Aguas e
Saneamento, relativas aos despachos proferidos pelo Senhor Vereador do Ambiente,
Desporto e Atividades Econémicas, em processos de fornecimento de agua e recolha de
aguas residuais domésticas respeitantes ao mes de agosto, cuja fotocopia se encontra
inserta de folhas vinte e cinco a vinte e oito da minuta da presente ata. DELIBERACAO:
A Cémara toma conhecimento. -------------------------------------------------------------------------------------ZERO DOlS.- DlVERSOS.- Zero dois zero um.- Uma informagéo prestada pela
Técnica Superior de Servigo Social, Dr.“ Isabel Lopes, relacionada com a renovagao do
apoio a frequéncia no Jardim de lnfancia para os trigémeos, Claudio Fernandes Cruz,
Jorge Fernandes Cruz e Nuno Fernandes Cruz, residentes na Rua da Quinta do Outeiro,
numero trinta e cinco, Freguesia da Lage, deste concelho cuja fotocopia se encontra
inserta de folhas vinte e nove a trinta e dois da minuta da presente ata. DELIBERAQAO:
Deliberado, por unanimidade, atribuir o apoio a frequéncia no Jardim de lnféncia
para os trigémeos, Claudio Fernandes Cruz, Jorge Fernandes Cruz e Nuno
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Fernandes Cruz, residentes na Rua da Quinta do Outeiro, numero trinta e cinco,
Freguesia da Lage, deste concelho, nos termos da informagao prestada. --------------------------Zero dois zero dois.- Outra informagao subscrita pela Técnica Superior de
Servico Social, Dr.“ Isabel Lopes, relativa ao deferimento de apoio a frequéncia das
Piscinas Municipais para o municipe Rui Filipe Cerqueira Reis, residente na Rua de
Fafias, numero cento e vinte e dois, Freguesia de Vila Verde e Barbudo, deste concelho,
cuja fotocépia se encontra inserta a folhas trinta e trés e trinta e quatro da minuta da
presente ata. DELIBERACAO: Deliberado, por unanimidade, atribuir 0 apoio a
frequéncia das Piscinas Municipais, para 0 municipe, Rui Filipe Cerqueira Reis,
residente na Rua de Faﬁas, numero cento e vinte e dois, Freguesia de Vila e
Barbudo, deste concelho, nos termos da informagao prestada. ----------------------------------------Zero dois zero trés.- Presente a informacao prestada pelo Assistente Técnico,
Fernando Teles, respeitante a proposta de alteracéo ao Regulamento de Transito na
Avenida do Autarca, Rua do Professor, Rua Condestavel Dom Nuno Alvares Pereira e
Praca cinco de Outubro. As referidas alteragoes surgem devido a construcao da Ciclovia
Urbana de Vila Verde. cuja fotocopia se encontra inserta de folhas trinta e cinco e trinta e
seis da minuta da presente ata. DELIBERACAO: A Camara delibera, por maioria, com
a abstengao dos Senhores Vereadores do Partido Socialista, proceder a alteracao
do Regulamento de Transito na Avenida do Autarca, Rua do Professor, Rua
Condestével Dom Nuno Alvares Pereira e Praga cinco de Outubro. As referidas
alteracoes surgem devido a construcao da Ciclovia Urbana de Vila Verde, conforme
informacao prestada pelo técnico. Os Senhores Vereadores do Partido Socialista

apresentam a seguinte declaracao: “abstemo-nos tendo em consideracao o motivo e a
informacao técnica".------------------------------------------------------------------------------------------------------Zero dois zero quatro.- Presente um oficio do Centro Social Paroquial de
Cervaes a solicitar o apoio financeiro para aquisicao de duas carrinhas para Servigo de
Apoio Domiciliario daquela lnstituigao, cuja fotocépia se encontra inserta de folhas trinta e
sete a quarenta e dois da minuta da presente ata. DELIBERACAO: Deliberado, por
unanimidade, atribuir um apoio ﬁnanceiro, no montante de € 5.000,00 (cinco mil
euros) ao Centro Social Paroquial de Cervaes, para aquisigao de duas carrinhas
para Servigo de Apoio Domiciliario daquela lnstituicao. ---------------------------------------------------Zero dois zero cinco.- A informacao subscrita pela Técnica Superior de Servigo
Social, Dr.*‘ Isabel Lopes relacionada com 0 apoio de transporte escolar para a aluna
Daniela Filipa Vilela Antunes, residente na Rua Antonio Rodrigues, numero vinte e sete,
Freguesia de Lanhas, deste concelho, cuja fotocopia se encontra inserta a follwas
quarenta e trés e quarenta e quatro da minuta da presente ata. DELIBERACAO:
Deliberado, por unanimidade, atribuir um apoio para transporte escolar, para a
aluna Daniela Filipa Vilela Antunes, residente na Rua Antonio Rodrigues, nﬁmero
vinte e sete, da Freguesia de Lanhas deste concelho, nos termos da informacao
prestada. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zero dois zero seis.- Uma outra informacéo, subscrita pela Técnica Superior de
Servigo Social, Dr.“ Isabel Lopes, relativa ao apoio de transporte escolar para a aluna
Catarina Andreia Magalhaes da Silva, residente no Bairro de S50 Sebastiéo numero vinte
e um, da Freguesia de Vila de Prado, deste concelho, cuja fotocopia se encontra inserta a
folhas quarenta e cinco e quarenta e seis da minuta da presente ata. DELIBERAQAO:
Deliberado, por unanimidade, atribuir um apoio para transporte escolar, para a
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aluna Catarina Andreia Magalhaes da Silva, residente no Bairro de S50 Sebastiao,
numero vinte um, da Freguesia de Vila de Prado, deste concelho, nos termos da
informagao prestada. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Zero dois zero sete.- Para apreciagao da Excelentissima Camara, presente a
Terceira Revisao ao Orcamento para, posteriormente, submeter a Assembleia Municipal
para aprovagao, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas quarenta e sete a cinquenta
da minuta da presente ata. ------------------------------------------------------------------------------------------- --Os Senhor Vereadores do Partido Socialista referem que nao foram
apresentados os mapas associados ao presente assunto, nao estando, portanto, reunidas

as condigoes para ser votado este ponto. --------------------------------------------------------------------------0 Senhor Presidente declara que, embora sendo documentos essenciais, sao de
facil analise, uma vez que os mesmos apenas se referem a autorizacao para incluir no
ano de dois mil e dezanove, verbas destinadas a executar obras de requalificacao do
Largo Antunes Lima, na Vila de Prado. No entanto, face ao exposto, devera ser retirado o
ponto da ordem de trabalhos. ------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERACAO: Retirado da ordem de trabalhos.-------------------------------------------------Zero dois zero oito.- Uma informacao subscrita pela Técnica Superior de Sen/igo
Social, Dr." Isabel Lopes, relativa ao deferimento apoio para a frequéncia no Jardim de
lnfancia para a menor Vitoria Oliveira Goncalves, residente na Avenida da Santa Maria
numero cento e quinze, Freguesia de Freiriz, deste concelho, cuja fotocopia se encontra
inserta de folhas cinquenta e um a cinquenta e trés da minuta da presente ata.
DELIBERACAO: Deliberado, por unanimidade, atribuir o apoio a frequéncia no
Jardim de lnfancia para a menor Vitéria Oliveira Gongalves, residente na Avenida da
Santa Maria nﬁmero cento e quinze, Freguesia de Freiriz, deste concelho, nos
termos da informacao prestada.-----------------------------------------------------------------------------------Zero dois zero nove.- Presente a exposicao escrita apresentada pelo trabalhador
deste municipio, Senhor Joao Dinis da Costa Pereira, na sequéncia da prolacéo da
sentenga do Ministério Publico - Procuradoria da Republica da Comaroa de Braga Departamento de lnvestigacao e Acao Penal - Seccao de Vila Verde, cuja fotocopia se
encontra inserta de folhas cinquenta e quatro a sessenta e sete da minuta da presente
ata. DELIBERACAO: Tendo em consideracao que a exposigao do trabalhador Joao
Dinis da Costa Pereira parece conﬁgurar, materialmente, um pedido de reapreciagao
da pena aplicada, aﬁgura-se conveniente que seja colocado a votagio se devera ser
suspensa ou mantida a sancao. Apés escrutinio secreto, a Cémara deliberou, por
unanimidade, que a pena aplicada seja suspensa durante um ano.-----------------------------------Zero dois dez.- Para efeitos de deliberagéo por parte do orgao executivo,
presente o processo de inquérito numero trés barra dois mil e dezoito, instaurado na
sequéncia da defesa escrita apresentada pelo trabalhador, Senhor Joao Dinis da Costa
Pereira, no ambito do processo disciplinar numero dois barra dois mil e dezoito, cuja
fotocopia se encontra inserta de folhas sessenta e oito a setenta e dois da minuta da
presente ata. DELIBERACAO: A Camara delibera, por maioria, com a abstencao dos
Senhores Vereadores do Partido Socialista, proceder ao arquivamento do referido
inquérito, nos termos propostos na informagao da Divisao Juridica desta
autarquia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zero dois onze.- Para aprovacao da Excelentissima Camara, presente o
protocolo de colaboracao a celebrar entre o municipio de Vila Verde e a Associagao
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Cultural, Recreativa e Desportiva de Vilarinho para a concretizacéo das obras de
construgao de um edificio que contemple um bar e casa de banho para 0 publico no
campo de jogos de Vilarinho, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas setenta e trés a
setenta e oito da minuta da presente ata. DELIBERACAO: A Camara delibera, por
unanimidade, aprovar 0 protocolo de colaboragao a celebrar entre o Municipio de
Vila Verde e a Associacao Cultural, Recreativa e Desportiva de Vilarinho, para a
concretizagao das obras de construcao de um ediﬁcio que contemple um bar e casa
de banho para o publico no campo de jogos de Vilarinho.-----------------------------------------------Zero dois doze.- Uma informacao, prestada pelo Chefe de Divisao da Educacao e
Promocao Social, Dr. Adelino Machado, relacionada com a alteragéo do numero um, da
clausula segunda, do protocolo celebrado entre o Municipio de Vila Verde e a Associacéo
CONVIVER, cuja fotooopia se encontra inserta de folhas setenta e nove a oitenta e sete
da minuta da presente ata. DELIBERACAO: Deliberado, por unanimidade, proceder a
alteragao do numero um, da clausula segunda, do protocolo celebrado entre 0
Municipio de Vila Verde e a Associacéo CONVIVER. Delibera-se, ainda, dar poderes
ao Senhor Presidente da Camara para proceder a assinatura da Adenda.--------------------------Zero dois treze.- Presente o processo zero um barra dois mil e dezassete barra
cento e quatro, em nome de José de Macedo Gomes, referente a uma construcao de

habitacao, sita no Iugar de Conchada Lote doze, Freguesia de Cabanelas para
deliberacao sobre a caducidade da licenga ao abrigo do disposto no numero cinco do

artigo setenta e um do Regime Juridico de Urbanizacéo e Edificacéo por forga da
aplicacao do numero dois, do referido artigo, cuja fotocépia se encontra inserta de folhas
oitenta e oito a noventa da minuta da presente ata. DELIBERACAO: A Camara delibera,
por unanimidade, declarar a caducidade da licenga de construgéo, ao abrigo do
disposto no numero cinco, do artigo setenta e um, do Regime Juridico de
Urbanizacao e Ediﬁcacao, por forga da aplicagao do numero dois, do referido artigo,
respeitante ao processo zero um barra dois mil e dezassete barra cento e quatro,
em nome de José de llllacedo Gomes, referente a uma construgao de habitagao, sita
no Iugar de Conchada, Lote doze, Freguesia de Cabanelas. ---------------------------------------------Zero dois catorze.- Presente a proposta do Senhor Presidente da Camara para
estabelecer um protocolo de cooperacao, que regula os termos e as condigoes em que o
Municipio de Vila Verde, doara a Administracao Regional de Saude do Norte, lP uma
cadeira de dentista para ser instalada na Unidade de Saude de Vila Verde, cuja fotocopia

se encontra inserta de folhas noventa e um a cento e quatro da minuta da presente ata.
DELIBERACAO: Deliberado, por unanimidade, estabelecer um protocolo de
cooperagao, que regula os termos e as condicoes em que o Municipio de Vila Verde,
doaré a Administraciio Regional de Saﬁde do Norte, IP, uma cadeira e equipamento
destinando ao funcionamento de um consultério de dentista para ser instalada na
Unidade de Saude de Vila Verde. --------------------------------------------------------------------------

----------Procedeu-se a leitura da minuta da reuniao do executivo, a qual foi aprovada por
todos os elementos presentes na reuniao. -------------------------------------------------------------------------E nada mais havendo a tratar, pelo Senhor Presidente foi declarada encerrada a
reuniéo eram dez horas e quarenta minutos, da qual para constar e devidos efeitos foi
lavrada a presente ata que vai ser devidamente assinada, consignando-se que todas as
deliberacoes dela constante foram aprovadas em minuta no final da reuniéo, nos termos
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do numero trés do artigo cinquenta e sete da Lei numero setenta e cinco barra dois mil e
treze, de doze de setembro, para surtir efeitos imediatos. -----------------------------------------------------E eu, Nuno Miguel Lomba Mota, Técnico Superior, a redigi, subscrevi e assino.-----

O Presidente da Cémara,_
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