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----------Aos oito dias do més de julho, do ano de dois mil e dezanove, realizou-se uma
reuniao ordinaria da Camara Municipal de Vila Verde, no edificio dos Paoos do Conoelho,
sob a Presidéncia do Senhor Antonio Fernando Nogueira Cerqueira \/ilela, na qualidade
de Presidente deste Orgao Autarquico, com a presenca dos Senhores Vereadores,
Manuel de Oliveira Lopes, Julia Maria Caridade Rodrigues Fernandes, Patricio Jose
Correia Pinto Araisjo, José Augusto Marcal Morals, Luis Loureiro de Castro e Claudia da
Conceigao Caohetas Pinto. ------------------------------------------------------------------------------------
----------Seoretariou o Técnico Superior Nuno Miguel Lomba da l\/lota.------------------~-------~
~~~~~~~~--Verifioada a presence do numero legal de Vereadores foi pelo Senhor Presidente
da Camera, deolarada aberta a reuniao eram nove horas e trinta minutos. ----------------------
----------BALANCETE: Presente 0 resumo diario da Tesouraria relativo ao dia cinco do
mes de julho do ano dois mil e dezanove due aousava um saldo pecuniario de dois
milhoes seteoentos e um mil e setecentos e sessenta e sete euros e vinte e oito céntimos,
cuja fotocépia se enoontra inserts a folhas treze e catorze da minuta da presente ata. -------
----------EXPEDEENTE: O que segue, acompanhado de todos os processos para
verificacao da Excelentissima Edilidade. ----------------------------------------------------------------~-
----------Presente, para aprovagao da Exoelentissima Cémara, a eta da reuniao ordinéria
de catorze de junho de doés mil e dezanove, cuja fotocopia se encontra inserla de folhas
quinze a dezanove da ménuta da presente ata. DELIBERAQ/10: Deliberado, por
unanimidade, aprovar a referida ata.--------------------------------------------------------------------
----------ANTES DA ORDEM DO DIA:-~-------------~-~-----~-~-----M-----~----------~-----------~----W
----------O Senhor Presidents informa os membros do executivo que estara em perlodo de
gozo de férias entre o die quinze a dezassete de julho e dezanove a vinte e sete de
agosto. Mais informa que, entre os dias trés a seis de agosto ira deslocar-se a France,
acompanhando uma comitiva da Freguesia de Barbudo, cuja fotocopia se enoontra inserta
a folhas vinte da minute da presente ata. ------.------------------------------------------------------------
----------ZERO UlVl.- CONHECIMENTOS BARRA RATiFlCAQf)ES.- Zero um zero um.-
Para oonhecimento do executivo, presentes as listagens elaboradas pela Divisao de
Aguas e Saneamento, relativas aos despachos proferidos pelo Senhor Vereador do
Ambiente, Desporto e Atividades Eoonomioas, em processos de contratos de Agua e
Recolha de /Xguas Residuals Domésticas, referentes ao mes de maio, cuja fotooépia se
encontra inserta de folhas vinte e um a vinte e cinco da minuta da presente ata.
DELIBERAQAOI A Cémara toma conhecimento.----------------------------------------------------
----------Zero um zero dois.- Para conhecimento da Excelentissima Cémara, presente o
protoooEo de Cooperaoao para a lgualdade e a Nao Discriminacao, celebrado entre a
Comissao para a Cidadania e a lgualdade de Género e o Municipio de Vila Verde, cuja
fotocopia se encontra inserta de folhas vinte e seis a trinta e cinco da minuta da presente
ata. DELIBERAQAO: A Cémara toma conhecimento e ratifica.---------------------------------
----------ZERO DOiS.- DlVERSOS.- Zero dois zero um.- Uma informacao, prestada pelo
Chefe da Divisao de Eduoacéo e Promocao Social, Dr. Adeline Machado, relativa a
atribuicao de um apoio financeiro no montante de € 1000,00 (mil euros) a “Bullire -
Associacao Cultural", para fazer face as despesas inerentes a organizacao do evento
“Rock no Espeto", cuja fotocopia se enoontra inserta a folhas trinta e seis e trinta e sete da
minuta da presente ata. DELIBERAQAO: Deliberado, por unanimidade, atribuir um
apoio financeiro no montante de € 1.000,00 (mil euros) a “Bullire - Associagéo
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Cultural”, para fazer face as despesas inerentes a organizacao do evento “Rock no
Espeto.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------Zero dois zero dois.- Para aproveceo da Excelentissime Camera, presente a
adenda a minute do contrato do empréstimo BEI - Banoo Europeu de lnvestimento,
Ciclovia Urbana e Sistema de Bicicletes, cuja fotocopia se encontra inserte de folhas trinta
e oito a quarenta e dois da minute da presente ata. ----------------------------------------------------
----------Questionam os Senhores Vereadores do Partido Socialista acerca do
seguinte: Considerendo que o prezo para conclusao desta obre foi lergamente
ultrapassado e que o trecado previsto em elgumas ruas neo fol executado, nem tao pouco
forem instaladas as bicicletas inicialmente previstas, solioitamos o ponto de situaceo
relativamente e este assunto. ---------------------------------------------------------------------------------
----------0 Senhor Presidente esciareceu que: O assunto sera remetido para os técnicos
responseveis de forma e serem prestados todos os esclarecimentos. ----------------------------
---------DELIBERACAO: Deliberado, por unanimidade, aprovar a adenda a minute do
contrato do empréstimo Banoo Europeu de lnvestimento, Ciclovia Urbana e Sistema
de Bicicletas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------Zero dois zero trés.- Para aprovacao da Excelentlssime Camera, presente o
protocoio a celebrer entre 0 l\/lunicipio de Vila Verde e a Uniao de Freguesias do Vade,
para assegurar dois circuitos escolares, diariamente, exceto nas pauses letivas no ano
dois mil e dezanove barre dois mil e vinte, cuja fotocopie se encontra inserta de folhas
quarenta e tres a quarenta e nove da minute da presente ata. DELIBERACAO: A Camera
deiibera, por unanimidade, aprovar 0 protocolo a celebrar entre o Municipio de Vila
Verde e a Unieo de Freguesias do Vade, para assegurar dois circuitos escolares,
diariamente, exceto nas pauses letivas no ano dois mil e dezanove barra dois mil e
vinte.------------------------------------------------------------—,---------------------------------------------------
----------Zero dois zero quatro.- Para eprovacao da Excelentissime Camera, presente o
protocolo a ceiebrer entre o Municipio de Vila Verde e a Unieo de Freguesias de
l\/larrancos e Arcozelo, para assegurar dois circuitos escoleres, diariamente, exceto nas
pauses letivas no ano dois mil e dezanove barre dois mil e vinte, cuja fotocopia se
encontra inserta de folhas cinquenta a cinquenta e cinco da minute da presente ate.
DELIBERACAO: A Camera deiibera, por unanimidade, aprovar 0 protocolo a
celebrar entre o Municipio de Vila Verde e a Uniao de Freguesias de Marrancos e
Arcozeio, para assegurar dois circuitos escolares, oliariamente, exceto nas pauses
letivas no ano dois mile dezanove barra dois mil e vinte.------------------------------------- --
---------—Zero dois zero cinco.- Uma informaceo, prestada pelo Chefe da Diviseo da
Educacao e Promogao Social, Dr. Adelino A/lachado relative e atribuicao de subsidio a
instituicoes do Conceiho pare realizaceo de colonies balneares pare criences, nos termos
da informacao prestada, cuja fotocopéa se encontre inserta a folhas cinquenta e seis e
cinquenta e sete da minute da presente ate. DELIBERACAO: Deliberado, por
unanimidade, atribuir o subsidio as referidas lnstituicoes do Concelho, para
realizacao de colonies balneares para criangas, no corrente ano, e nos termos da
informagéo prestada peio técnico.-----------------------------------------------------------------------
----------Zero dois zero seis.- Um oficio do Regimento de Cevelaria numero seis de
Brege, e solicitar um donetivo para fazer face a reelizacao de varies atividedes no ambito
das Comemoracoes do tricentésimo décimo Aniversario do Regirnento de Cevelaria
numero seis e da Anna de Cavalaria, ouja fotocopia se encontre inserta de folhas
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cinquenta e oito a sessente da minute da presente eta. DELIBERACAO: Deliberedo, por
unanimidade, atribuir um subsidio extraordinario no montente de € 1.000,00 (mil
euros), solicitado pelo Regimento de Cevelaria numero seis de Braga, para os fins
pretendidos.------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------Zero dois zero sete.- Presente a proposte niimero treze mil novecentos e vinte e
nove barre dois mil e dezanove, do Senhor Vereedor da Qualidade, Ordenemento e
Gestao do Territorio, reiacionade com a abertura de procedimento concursal comum, na
modaiidade de relacao iuridice de emprego publico por tempo indeterminado, tendo em
vista 0 preenchimento de vinte e nove postos de trabalho, previstos no Mapa de Pessoal
deste Munioipio para o ano de dois mil e dezanove: procedimento concursal Unico, cuja
iotocopia se encontra inserta a folhas sessente e um de minute da presente ata.
DELIBERACAO: A Camera delibera, por meioria, com a abstengao dos Senhores
Vereedores do Partido Socialiste, autorizer e abertura de procedimento concursal
comum, na modaiidade de reiagao juridica de emprego publico por tempo
indeterminedo, tendo em vista 0 preenchimento de vinte e nove postos de trabalho,
previstos no Mapa de Pessoai deste Municipio pare 0 ano de dois mil e dezanove:
procedimento concursei Esnico. ---------------------------------------------------------------------------
----------Declaragao dos Senhores Vereadores do Partido Socialista: Abstemo-nos por
se tratar de rnatéria eminentemente administrative. ----------------------------------------------------
—--------Zero dois zero oito.- A informacao, prestada pela Técnica Superior de Educecao,
Dr?‘ Silvia Rodrigues, relative a atribuicao de um subsidio, no montente de € 5.000,00
(cinco mil euros), a Cruz Vermelha Portuguese - Centro Comunitario da Vila de Prado,
pare apoio das despesas com alimentagao e transporte pare as criangas, jovens e sues
families, no ambito do projeto CIGA, cuja fotocopia se enoontra inserta de folhas sessente
e dois a sessente e quatro da minute da presente ata. DELIBERACAO: Deliberado, por
unanimidade, atribuir um subsidio, no montente de -€ 5.000,00 (cinco mil euros), a
Cruz Vermelha Portuguese - Centro Comunitario da Vila de Prado, para apoio das
despesas com alimentecao e transporte para as criangas, jovens e sues families, no
ambito do projeto CiGA.------------------------------------------------------------------------------------
----------Zero dois zero r|ove.- Presente o processo zero um barre dois mil e onze barre
mii oitocentos e noventa e um, em que figure como requerente Ana da Silva Roriz Freitas,
referente a uma operacao urbanistioa site no lugar de Corga, Freguesia de Vila de Prado,
para deliberacao sobre a caducidade da iicenca ao abrigo do disposto no numero cinco,
do artigo setenta e um, do Regime Juridico de Urbanizacao e Edificeoao, por force da
aplicacao do ndmero dois, do reterido artigo, tendo em consideracao o teor das
informacoes coristantes do processo, cuje fotocopia se encontre inserta de folhas
sessente e cinco a sessente e sete da minute de presente ata. DELIBERACAO: A
Camera cielibera, por unanimidade, declerar a ceducidade da licenga de construgao,
eo abrigo do disposto no numero cinco, artigo setente e um, do Regime Juridico de
Urbanizegao e Edificacao, por forge da aplicacao do nfimero dois, do referido artigo,
tendo em consideracao 0 teor das informagées constantes do processo numero
zero um barre dois mil e onze barre mil oitocentos e noventa e um, em que figure
como requerente Ana da Silva Roriz Freitas.---------------------------------------------------------
----------Zero dois dez.- Presente 0 processo zero um barre dois mil e dez barre dezoito
mii trezentos e sessente e seis, em que figure como requerente Manuel Aives Martins,
referente a uma operacao urbanistica sita no lugar de Sobredo - Barros, para deliberaoao
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sobre a oeducidede da licence ao abrigo do disposto no numero cinco, do artigo setenta e
um, do Regime Juridico de Urbanizacao e Edifioacao, por force de aplicacao do disposto
ne elinea d), do numero tras, do referido artigo, tendo em consideracao o teor das
informecoes constentes do processo, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas
sessente e oito a setenta da minute da presente eta. DELIBERACAO: A Camera
deiibera, por unanimidade, declarar a caducidade da licence de construcao, ao
ebrigo do disposto no nL':mero cinco, artigo setenta e um, do Regime Juridico de
Urbanizagao e Edificecao, por forge da aplicacao do disposto ne elinea d), do
numero Eras, do referido artigo, tendo em consideracao 0 teor das informacaes
constentes do processo nfimero zero um barre dois mil e dez barre dezoito mil
trezentos e sessente e seis, em que figure como requerente Menuei Alves Martins.-~
----------Zero dois onze.- Presente o processo zero tres barre dois mil e dezenove barre
quatrocentos e trinta e seis, em nome de Maria Adelaide Aires Nogueira, referente e uma
operecao urbanistice sita no Eugar da Cove do Barreiro, de Uniao das Freguesias da
Ribeira do Neiva, para emissao do oompetente parecer, tendente a emissao de certidao
de oompropriedade, ao abrigo do artigo cinquenta e quetro, nilimero um, da Lei numero
noventa e um barre noventa e cinco, de dois de setembro, na redacao que lhe fol
conferida peia i_ei ndmero setenta barre dois mil e quinze, de dezasseis de julho, tendo
em consideracao o teor das informegoes constentes do processo, cuja fotocopia se
encontra inserta de folhas setenta e um a setenta e oito da minute da presente ata.
DELIBERACAO: A Camera delibere, por unanimidade, emitir perecer favoravei para
emissao de certidao oie compropriedade, 0 ebrigo do artigo cinquenta e quatro,
nilmero um, da Lei numero noventa e um barre noventa e cinco, de dois de
setembro, ne redagao que lhe foi conferida pela Lei numero setenta barre dois mil e
quinze, de dezasseis cie juiho, tendo em consideragao 0 teor das informegaes
constentes do processo numero zero trés barre dois mil e dezenove barre
quatrocentos e trinta e seis, em nome de Maria Adelaide Aires Nogueira.-----------------
----------Zero dois doze.» Presente o protocolo de colaboracao, a celebrar entre 0
Municipio de Viia Verde e a Freguesie de Turiz, tendente a compertioipagao financeira
necessaria pare o arreivamento sintético do oampo de jogos daquela Freguesie, cuja
fotocopia se encontra inserta de foihas setenta e nove a oitente e cinco de minute da
presente ata. DELIBERACAO: A Camera delibera, por unanimidade, aprovar 0
protocolo a celebrar entre 0 Municipio de Vila Verde e a Freguesie de Turiz, tendente
a comparticipacao financeira necesséria para errelvamento sintético do oampo de
iogos da Freguesie de Turiz.--------------------------------------------------------------------------------
----------Zero dois treze.- Presente o protocolo de coleboracao, a celebrar entre o
Municipio de Vile Verde e a Fabrica da igreje Paroquiai de Sao Peio de Vila Verde,
tendente a oomparticipecao finenceira necessaria pare as obras de restauro barre
requaiificaoao da lgreja Matriz de Viia Verde, ouja fotocépia se encontra inserta de folhas
oitenta e seis a noventa e dois da minute da presente ata. DELIBERACAO: A Camera
delibere, por unanimidade, aprovar o protocolo a celebrar entre 0 Municipio de Vila
Verde e a Fabrice da lgreja Peroquiel de Sao Peio de Viia Verde, tendente a
comperticipagao financeira necessaria para as obras de restauro barre
requelificagao da lgreie Niatriz de Viia Verde.---------------------------------------------------------
----------Zero dois cetorze.- Presente o protocolo de colaborecao, a celebrar entre o
Municipio de Viia Verde e a Fabrica da lgreja Paroquial de Santa Eulalie de Cebaneias,
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para comparticipar o finanoiamento necessario para as obras de manutencao da Case
Paroquiai e para as obras de oonstrucao da Capela de Devocao a Sao Joao em
Cebaneias, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas noventa e tras a cem da minute
de presente ata. DELIBERACAO: A Camera delibera, por unanimidade, aprovar o
protocolo a ceiebrer entre o Municipio cle Vile Verde e a Fabrica de lgreja Paroquiel
de Santa Euialie de Cebaneias, para comparticiper o finenciemento necessario para
as obras de rnanutengao da Case Paroquiel e para as obras de construgao da
Cepeie do Devogao e Sao Joao em Cabaneles.----------------------------------------------------~-
----------Zero dois quinze.- Presente o protocolo cie oolaboraoao, a celebrar entre o
Municipio de Vila Verde e a Fabrica da lgreja Paroquiai de Sao Tiago de Atiaes, para
comparticipacao finanoeira das obras de requalifioecao do parque de estacionamento da
igreja Paroquiel de Sao Tiago de Atiaes, que permitira criar uma zone de estecionamento
e de lazer, cuja fotocopie se enoontra inserta de foihes cento e um a cento e sete da
minute da presente eta. DELIBERACAO: A Camera delibera, por unanimidade,
aprovar 0 protocolo e celebrar entre 0 Municipio de Vile Verde e e Febrica de lgreja
Peroquiel de Sao Tiago de Atiaes, pare comperticipagao financeire das obras de
requelificegao do perque de estacionamento da lgreja Paroquial de Sao Tiago de
Atiaes que permitira criar uma zone de estecionamento e de lezer.--------------------------
----------Zero dois dezesseis.- Presente o protocolo de colaboracao, a celebrar entre o
Municipio de Vila Verde e a Fabrice da lgreja Paroquial de Sao Miguei de Paca, para
comperticipacao tinanceira, das obras de conciusao da requelificacao de envolvente da
Capela de Santa Ana, em Paco, cuja iotocopia se encontrainserta de folhas cento e oito a
cento e treze da minute da presente ata. DELIBERACAO: A Camera delibera, por
unanimidade, aprovar 0 protocolo a celebrar entre o Municipio de Vila Verde e a
Fabrice de Egreja Peroquiei de Sao Miguel de Pacé, pare comperticipegao financeire
das obras oie conclusao da requalificagao de envolvente da Capela de Santa Ana,
em Paco.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------Zero dois dezassete.- Presents o protocolo de colaboracao, a celebrar entre o
Municipio de Viia Verde e a Fabrica da lgreja Paroquial do Divino Salvador de Parade de
Barbudo, para compartioipacao iinanceira, neoessaria pare as obras de restauro barre
requaliiiceoao de lgreja Case Paroquiai de Barbudo, cuja fotooopia se encontra inserta de
foihas cento e catorze a cento e vinte da minute da presente ata. DEUBERACAO: A
Camera deiibere, por unanimidade, aprovar o protocolo e celebrar entre 0 Municipio
de Vila Verde e a Fabrice de lgreja Paroquiel do Divino Salvador de Parade de
Berbudo, para comparticipecao finenceire necessaria para as obras de resteuro
barre requaiificegao de lgreja Case Paroquiel de Berbudo.-------------------------------------
----------Zero dois dezoito.- Presents o protocolo de colaborecao, a celebrar entre o
Municipio de Vila Verde e a Uniao de Freguesias de Carreiras Sao Miguei e Carreiras Sao
Tiago, para comparticiper o finenciamento necessario a conclusao de construcao da Case
Moriuaria de Carreiras Sao Tiago, cuja fotooopia se enoontre inserta de folhas cento e
vinte e um a cento e vinte e sete da minute da presente ata. DELIBERACAO: A Camera
delibera, por unanimidade, aprovar o protocolo a celebrar entre o Municipio de Vile
Verde e e Uniao de Freguesies de Carreiras Sao Miguel e Carreiras Sao Tiago, para
comperticipar o finenciemento necessario a conclusao de construgao de Case
llfiortuaria de Carreiras Sao Tiago.------------------------------------------------------------------------
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----------Zero dois dezanove.- Presente um oficio da Associacao Cultural Recreativa
Desportiva de Solidariedade Sociai de Pico de Regalados, a solicitar a atribuicao de um
apoio financeiro, para apoiar o etlete Nuno Freitas, para perticipar no Campeonato
Necional de Enduro de Veteranos, cuja fotocépia se encontra inserta a folhas cento e
vinte e oito e cento e vinte e nove da minute da presente ata. DELIBERACAO:
Deiiberado, por unanimidade, atribuir um apoio financeiro no montente de €
1500,09 (mii e quinhentos euros), a Associagao Cultural Recreativa Desportive de
Soiidariedade Social de Pico de Regalados, para apoier o etlete Nuno Freitas, para
participar no Cempeonato Nacional de Enduro de Veteranos.---------------------------------
----------Zero dois vinte.- Presente um oticio da Associagao Cultural Recreativa
Desporiiva de Soiidariedade Sociai de Pico de Regalados, a solicitar a atribuigao de um
apoio financeiro, para apoiar 0 etieta Joao Luis Araujo Mote Goncaives, para partioipar no
Cempeoneto Nacionai de Drift, cuja fotocopia se encontra inserta a_folhas cento e trinta e
cento e trinta e um de minute da presente ata. DELIBERACAO: Deliberado, por
unanimidade, etribuir um apoio finenceiro, no montente de € 1.000,00 (mil euros), a
Associecao Culture! Recreativa Desportive de Solidariedade Social de Pico de
Regalados, pare apoier 0 etlete Joao Luis Areujo Mote Gongelves, pare perticipar no
Cempeoneto Nacional de Drift. ----------------------------------------------------------------------------
----------Zero dois vinte e um.- Uma informegao, prestada pela Tecnica Superior, Dr!“
Otiiia Fernandes, reiative a criaoao ole fundo de maneio da Divisao Juridica, cuja fotocopia
se encontra inserta a folhas cento e trinta e dois e cento e trinta e trés da minute da
presente ata. DELIBERACAO: Deliberedo, por maiorla, com a abstengao dos
Senhores Vereedores do Partido Socieliste, proceder a criacao de um fundo de
maneio, no montente de €1,500,00 (mil e quinhentos euros), pare e Divisao Juridlca,
nos termos da informegao prestada peia Técnice.-------------------------------------------------
---------~Decleregao dos Senhores Vereadores do Partido Socialiste: Abstemo-nos por
se tratar de materia eminentemente administrative. -------------------------------------------------- --
~--------Zero dois vinte e dois.- Uma informaoao, prestada pela Dr.“ Fiiipa Vilela, Jurista,
relacionada com as minutes do distrete e da escritura de doaoao de bens do dominio
municipal, do prédio sito no luger de Covelo, da Uniao de Freguesias do Vade, ao Centro
Sociai da Paroquia de Covas, cuja fotocépia se encontra inserta de folhas cento e trinta e
quatro a cento e trinta e seis da minute da presente ata. DELIBERACAO: A Camera
deiibera, por unanimidade, aprovar: e) e minute do distrete da escritura de doecao
do prédio urbeno, composto por um edificio de rés-do-chao, elpendre e logredouro,
sito no luger de Covelo, Uniao de Freguesies do Vade, Concelho de Vile Verde; e, b)
aprovar e minute de doegao do referido prédio a identificada lnstituicao, destinedo
a instelegao de um Centro Sociei pare ldosos, mas podendo e vir a ser destinedo a
outras valancies ne area sociei. ---------------------------------------------------------------------------
----------Zero dois vinte e trés.- Outra informecao, prestada pela Dr? Filipa Vilela, Jurista,
relecionada com as minutes do distrate e da escritura de doagao de bens do dominio
municipal, do prédio rusiico denominado "Bouca do Pontido", sito no luger do Senhor,
Freguesie de Lanhas, ao Centro Sociai do Vale do Homem, cuja fotocopia se encontra
inserta de folhas cento e trinta e sete a cento e quarenta e um da minute da presente ata.
DELIBERACAO: A Camera delibera, por unanimidade, aprovar: e) e minute do
distrete de escritura de doagao relative ao: Um) prédio rdstico denominado <<Bouge
do Pontido», composto por terreno de cultivo, sito no luger do Senhor, Freguesie de
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Lenhas, Concelho de Vila Verde; e, Dois) prédio urbeno, composto por um edificio
de um pavimento, com logradouro, sito no luger de Vile de Beixo, Freguesie de
Ponte, Concelho de Vila Verde. illlais delibera, por unanimidade, aprovar a minute da
escritura de doegao dos mencionados prédios a identificada lnstituigao,
destinados, respetivamente, a instelacao de um Centro de Die e um Centro de Apoio
Domiciliario nas areas das deméncias e da saL'|de mental e de um Lar na area das
demancias, podendo ambos vir e ser destinados e outres valancias na area
social.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------~-
----------Zero dois vinte e quetro.- A informaoao prestada pelo Chefe da Divisao de
Educacao e Promocao Social, Dr. Adelino Machado, relaoionada com a aprovacao de
Entidade Coordenadora Local CLDS-4G (Contratos Locals de Desenvolvimento Social -
quatro Geracoes) e do Coordenador Tecnico, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas
cento e quarenta e dois a cento e quarenta e oito da minute de presente ata.
DELIBERACAO: Deliberado, por unanimidade, aprovar como Entidade
Coordenadora Local da Parcerie e Case do Povo de Ribeire do Neive. Meis se
delibere aprovar e designagao de Paulo André Roche Guimeraes como
Coordenador Técnico do Contrato Local de Desenvolvimento Social - quetro
Geragées Viia Verde, apoiada ne analise do seu curriculum vitae, do qual se destece
e formagao superior na area do ensino, bem como o conhecimento prévio das
particulericiedes do programa, edquiriclo na experiéncie profissional enquento
Técnico Superior do CLDS-3G Vila Verde.-------------------------------------------------------------
--'--------Zero dois vinte e cinco.- Uma proposte, do Senhor Presidente da Camera,
relative a venda de lotes na Uniao de Freguesias da Ribeire do Neiva, cuja fotocopia se
encontra inserta de folhas cento e quarenta e nove e cento e sessente e dois da minute
da presente ata. DEUBERACAO: A Camera delibera, por unanimidade, aprovar o
Progreme de Concurso e a aberture de procedimento tendente a venda dos
referidos totes, nos term_os propostos. Nomeia-se para jizri do concurso os
seguintes Técnicos: Dr.“ Angela Pinheiro (Presidente); Engenheiro José Bezerre
(Primeiro Vogel); Dr. Nuno Mote (Segundo Vogel); Engenheiro Jorge Pinto (Primeiro
Vogal Suplente) e Dr.“ Filipa Vilele (Segunda Vogal Suplente). Mais se deiibere que,
na eventualidade de eigum dos quatro lotes postos a concurso nao ser edjudicado,
se promova de imediato um novo procedimento, que tenhe por destinatarios
pessoas singuiares, cidedaos nacionais ou estrengeiros, independentemente de
idede, deiegando-se no Senhor Presidente de Camera e aprovacao desse Programa
de Concurso e a nomeacao do respetivo j€|ri.------------------------------------------------------ --
----------Zero dois vinte e seis.- A proposte, apresentade pelo Senhor Presidente da
Camera, pare designacao de representante do Municipio no ambito da Presidéncia da
Direcao da Alianca Artesanal, Cooperative de lnteresse Publico e Responsabiiidade
Lirnitada, ouia fotocopia se encontra inserta a folhas cento e sessente e tras da minute da
presente ata. DEUBERACAO: Deliberedo, por meiorie, com e ebstengao dos
Senhores Vereadores do Partido Socialista, designer a Dr.“ Juiia Maria Caridade
Rodrigues Fernendes, Vereadore do Pelouro da Educegao, Culture e Agao Social
pare o exercicio de Presidéncie da Direcao de “Alienge Artesenel - Cooperative de
lnteresse Publico de Responsabilidade Limitada”, com sede na Avenide Dr.
Bernardo Brito Ferreira, da Freguesie de Vile Verde e Berbudo.-------------------------------

7/8



Fls
ATA DA REUNIAO ORDINARIA DE 0810712019

----------Declaracao dos Senhores Vereedores do Partido Socieiista: Abstemo-nos por
se trater de materia eminentemente administrative. --------------------------------------------------~-
---------Zero dois vinte e sete.- Presente o processo zero um barre dois mil e dez barre
oitocentos e oitenta e trés, em que iigura como requerente Claudia Marisa da Cunha
Marques Oliveira, referents a uma operacao urbanistice site na Rue do Caleiro, numero
sete, Freguesie de Cervaes, para deliberacao sobre a caducidade da licence ao abrigo do
disposto no numero cinco, do artigo setenta e um, do Regime Juridico de Urbanizacao e
Edificacao, por force da aplicacao do disposto na elinea d), do numero tras, do referido
artigo, tendo em consideracao 0 teor das informacoes constentes do processo, cuja
fotocopia se encontra inserta de folhas cento_e sessente e quatro a cento e sessente e
seis da minute da presente ate. DELIBERACAO: A Camera delibera, por unanimidade,
decierar a caducidade da licence de construcao, ao abrigo do disposto no numero
cinco, artigo setenta e um, do Regime Juridico de Urbanizacao e Edificecao, por
force da eplicecao do disposto na elinea d), do nfimero trés, do referido artigo,
tendo em considerecao o teor das informacfies constentes do processo numero
zero um barre dois mii e dez barre oitocentos e oitenta e trés, em que figure como
requerente Claudia illlerise de Cunhe Marques Oliveira.------------------------------------------
----------Procedeu-se a leitura da minute da reuniao do executivo, a qual foi aprovade por
todos os elementos presentes na reuniao. ----------------------------------------------------------------
----------E nade mais havendo a tratar, pelo Senhor Presidente foi deolarada encerrada a
reuniao eram dez horas e vinte minutes, da qual para constar e devidos efeitos foi lavrada
a presente eta que vai ser devidamente assinada, consignando-se que todas as
deliberacdes deia constante foram aprovadas em minute no final da reuniao, nos termos
do nurnero tras do artigo cinquenta e sete da Lei numero setenta e cinco barre dois mil e
treze, de doze de setembro, pare surtir efeitos imediatos. --------------------------------------------
----------E eu, Nuno Miguel Lomba Mote, Técnico Superior, a redigi, subscrevi e assino.-----

O Presidente da Camera, r§1,j~*~.;;ir--~/as/~-e-I,‘-{T/"it

O Secrefario, //I/1
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