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ATA DA REUNIAO ORDINARIA DE 08 DE MARQO 2021
------Aos oito dias do mes de maroo 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 do Sr. Presidente da Camara Antonio Fernando Nogueira Cerqueira Vilela e
com a presenoa dos Srs. Vereadores, Manuel de Oliveira Lopes, Jﬁiiia Maria Caridade
Rodrigues Fernandes, Patricio Jose Correia Pinto Araﬂjo, Jose Augusto Margal Morais,
Luis Loureiro de Castro e Claudia da Conceigao Caohetas Pinto. ------------------------------------ A reunéao reaiizou-se através de rnodalidade mista, combinando o formato presencial
corn meios de cornunicagao a disténcia, ao abrigo do disposto no nﬁimero um, do artigo
terceiro, da Lei néimero um-A barra dois mil e vinte, de dezanove de margo, na redagao
atual. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Secretariou o Coordenador da Unidacle de Contrataoao Ptiblica e Expediente Geral
Nuno Miguel Lomba da i\/Iota. -------------------------------------------------------------------------------------Verificada a presenga do niimero legal de Vereadores foi pelo Senhor Presidente da
Camara, deciarada aberta a reuniao eram nove horas e trinta minutos. -------------------------------BALANCETE: Presente o resumo diario da Tesouraria relativo ao dia cinco de margo
de dois mil e vinte um que acusava um saldo de nove milhoes quatrocentos e noventa e
trés mil setecentos e trinta e um euros e trés céntimos, ouja fotooopia se enoontra inserla
a folhas nove e dez da minute da presente ata. --------------------------------------------------------------EXPEDIENTE: O que segue, acompanhado de todos os processos para verifioagao
da Excelentissima Edilidade. --------------------------------------------------------------------------------------Presente, para aprovagéo da Excelentissima Camara, a ata da reuniao ordinaria de
vinte e dois de fevereiro de dois mil e vinte e um,cuja fotocopia se encontra inserta a
folhas onze a catorze da minuta da presente ata.-DELIBERAQKO: A Cémara delibera,
por unanimidade, aprovar a ata da reuniéo ordinéria de vinte e dois de fevereiro de
dois mil e vinte e um.-----------------------------------------------------------------------------------------------ANTES DA ORDEM DO DEA.-Nao foram apresentados assuntos no periodo antes
cia ordem do dia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ZERO UM.- CONHECIMENTOS: Zero um Zero um .- Para oonhecimento da
Exoelentissima Camera presente urna informagao prestada pela Téonica Superior de
Educagao doutora Silvia Rodrigues, relacionacla com a aquisioao de equipamento
informatioo, ano leiivo dois mi! e vinte barra dois mil e vinte e um, no contexto da
Pandemia Covid-19, ouja fotocopia se encontra inserta a folhas oento e trés da minuta da
presente ata.-DELIBERAQAO: A Céimara toma conhecimento. ---------------------------------------Zero um Zero dois.- "Fambém para conhecimento da Excelentissima Camara
presente uma informagao prestada pela Técnioa Superior de Eduoaoao Alexandrina Maria
Xavier Cerqueira, relative ao ponto de situagéo do apoio alimentar as familias no oombate
a Covid-19, ouja fotocopia se encontra inserta a folhas cento e quatro da minuta da
presente ata.-DELIBERAQAO: A Cﬁmara toma conhecimento. ---------------------------------------Zero um Zero trés.- Ainda para conheoimento da Exoelentissima Camara presente
uma informaoao prestada pela Téonica Superior de Eduoagao Doutora Silvia Rodrigues,
respeitante a aquisigao e entrega de equipamento informatico,ouja fotooopia se encontra
inserta a foihas cento e cinoo da minuta da presente ata.-DELIBERAQAO: A Cémara
toma conhecimento. ------------------------------------------------------------------------------------------
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--~~---02.- DIVERSOS: Zero dois Zero um.-Presente o processo zero dois barra dois mil e
dez barra trés mil setecentos e quarenta e dois, em nome de Manuel Moreira Alves, ‘V’
referente a urna operaoao urbanistica, sita no iugar de Pedome, freguesia de Vila Verde e
Barbudo, para deliberacao sobre a caducidade da lioenca ao abrigo do disposto no
numero cinco, do artigo setenta e um do Regime Juridico de Urbanlzacao e Edificacao,
por forga cla apiicacao da aiinea d), do numero trés, do referido artigo, cuja fotocopia se
encontra inserta de
folhas quinze a dezassete da minuta da presente ate.DELIBERAQAO: A Cémara delibera, por unanimidade, declarar a caducidade da
licenga de construgao, ao abrigo do disposto no Numero cinco, do artigo setenta e
um, do Regime Juridico de Urbanizagao e Edificagao, por forga da aplicagao da
alinea d), do numero trés, do referido artigo, referente processo zero dois barra
dois mil e dez barra trés mil setecentos e quarenta e dois, em nome de Manuel
Moreira Alves. -------------------------------------------------------------------------------------------------------Zero dois Zero dois.- Presente o prooesso zero trés barra dois mil e vinte barra
novecentos e sessenta e trés, em nome de Sociedade Agricola da Quinta de Salgueiro,
l_imitada, sito no lugar de Gaiéio, freguesia de Cabanelas, para deliberacao sobre o
interesse municipal no projeto de investimento com base no teor da informacao téonica e
exposicao apresentada pela entidade requerente, cuja fotocopia se encontra inserta de
folhas dezoito a vinte e trés da minuta da presente ata.- DELIBERAQAO: Deliberado,
por unanimidade, reconhecer o interesse municipal do projeto em nome de
Sociedade Agricola da Quinta de Salgueiro, Limitada, sito no lugar de Gaiéo,
freguesia de Cabaneias, com base no teor da informagao técnica e exposigéo
apresentada pela entldade requerente.----------------------------------------------------------------------Zero dois Zero trés.- Presente o prooesso zero dois barra dois mil e dezoito barra
setecentos e quarenta e dois, em nome de Gabilicia Concept. Unipessoal Limitada, sito no
lugar da Gandara, freguesia de Soutelo, instruido com o auto de vistoria, para efeitos de
rececao provisoria cias obras de urbanizaoao com base no teor do auto de vistoria datado
de nove de fevereiro de dois mil e vinte e um, cuja fotocopia se enoontra inserta de folhas
vinte e quatro a vinte e seis da minuta da presente ata.-DELIBERAQAO: Deliberado, por
unanimidade, proceder a recegao proviséria das obras de urbanizagao, referente ao
processo zero dois barra dois mil e dezoito barra setecentos e quarenta e dois, em
nome de Gabilicia Concept. Unipessoal Llmitada, tendo em conta 0 teor do auto de
vistoria datado de nove de fevereiro de dois mil e vinte e um.-------------------------------------Zero dois Zero quatro.- Para aprovacao da Excelentissima Camara, presente o
protocolo ole oolaboracao a celebrar entre o l\/lunicipio de Vila Verde e a Freguesia de
Turiz, para oomparticipar a conclusao da construcao da Casa Mortuaria da Freguesia de
Turiz e garantir os servicos de calcada para concretizar os respetivos arranjos exteriores,
cuja fotocopia se encontra_inserta de folhas vinte e sate a trinta e trés da minuta da
presente ata.-DELIBERAQAO: Deliberado, por unanimidade aprovar o protocolo de
coiaboraciio a celebrar entre o Municipio de Vila Verde e a Freguesia cle Turiz, para
comparticipar a conclusao da construgﬁo da Casa Mortuéria da Freguesia de Turiz e
garantir os servigos de calgada para concretizar os respetivos arranjos exteriores.-------Zero dois Zero cinco.- Presente a proposta, apresentada pelo Senhor Vereador do
Pelouro do Arnbiente, Desporto eAtividades Economicas, Dr. Patricio Araujo, relativa a
Fla
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atribuigao de subslciios aos Clubes Federados do concelho, que militam em diversas
divlsoes e escaloes nas modalidades constantes da proposta, do ano desportivo dois mil
e vinte dois mil e vlnte e urn, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas trinta e quatro
a trirlta e cinco da rriinuta da presente ata.-DELIBERAQAO: A Camara delibera, por
unanimidade, atribuir os subsidies referidos na proposta aos Clubes Federados do
concelho, que mllitam em diversas divisoes e escaloes nas modalidades constantes
da proposta, do ano desportivo dois mil e vinte dois mil e vinte e um.-------------------------Zero dois Zero seis.- Presente uma informacao prestada pelo Chefe da Divisao de
Educacao e Prornocao Social, Dr. Adelino Machado, relativa a atribuicao de um apoio
financeiro ao Agrupamento de Escuteiros numero oitocentos e onze de Sao Sebastiao de
Oleiros, para aquisicao de uma viatura, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas trinta
e seis a trinta e nove da minuta da presente ata.~DELlBERA(;A0: Deliberado, por
unanimidade, atribuir um apoio financeiro no montante de dois mil e quinhentos
euros ao Agrupamento de Escateiros numero oitocentos e onze de S50 Sebastiao
de Oleiros, para aquisigao de uma viatura.-----------------------------------------------------------------Zero dois Zero sete.- Para aprovacao da Excelentissima Camara, presente o
protocolo de colaboragao a celebrar entre o l\/lunicipio de Vila Verde e o Conselho
Econémico da Paroqula de Sao Vicente da Ponte, para a concretizacao das obras de
requalificacao do logradouro da Casa Mortuaria de Ponte Sao Vicente que permitira criar
uma zona de estacionamento, cuja fotocépia se encontra inserta de folhas quarenta a
quarenta e sels da minuta da presente ata‘-DELIBERAQAO: A Camera delibera, por
unanimidade aprovar 0 protocolo de colaboragao a celebrar entre 0 Municipio de
Vila Verde e o Conselho Economico da Paréquia de S50 Vicente da Ponte para a
concretizacao das obras de requalificagao do logradouro da Casa Mortuaria de
Ponte Sac Vicente que permitira criar uma zona de estacionamento.----------------------------Zero dois Zero oito.- Para aprovacao da Excelentissima Camara, presente 0
protocolo de colaboragao a celebrar entre o Municipio de Vila Verde e a Freguesia de
Lanhas tendente a concessao de um apoio financeiro para a construcao de uma conduta
de aguas pluviais ao abrlgo cle um acordo para que a rede de saneamento publico da
Avenida Joao Paulo Segundo, da Rua Padre Antonio Jose de Araujo e da Avenida
Francisco-Sa Carneiro, na referida Freguesia, fosse uma realidade, cuja fotocopia se
encontra inseria de folhas quarenta e sete a cinquenta e dois da minuta da presente ata.
DEl.lBERAQAO: Deliberado, por unanimidade, aprovar o protocolo de colaboracao
a celebrar entre 0 Munlcipio de Vila Verde e a Freguesia de Lanhas para a
concessao de um apoio financeiro, para a construgao de uma conduta de aguas
pluviais ao abrigo de um acordo para que a rede de saneamento publico da Avenida
Joéo Paulo Segundo, da Rua Padre Antonio José de Arafijo e da Avenida Francisco
Sé Carneiro, na referida Freguesia, fosse uma realidade.-------------------------------------------Zero dois Zero r|ove.- Presents, para efeitos de decisao de adjudicacao, o Relatorio
Final de analise de propostas do procedimento de concurso tendente a contratacao da
empreitada de designada por <<Construcao da Ecovia do Rio Cavado — Troco Faial
Mirante, bem como a respetiva minuta contratual, para efeitos de aprovacao, cuja
fotocopla se encontra insefta de folhas cinquenta e trés a sessenta da minuta da
presente ata.-DEl..lBERA(;A0: Conforme proposto no Relatorio Final de anéilise de
propostas a Camera delibera, por unanimidade, adjudicaro procedimento ao
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concorrente Marijobel Llmitada, pelo valor de quatrocentos e sessenta e oito mil
euros. Mais se deiibera aprovar a mlnuta do contrato. Notifique-se o adjudicatério
para, no prazo concedido para o efeito, querendo, se pronunciar sobre o conteudo
da mesma, sob pena de aceitagao (artigos cem e cento e um do Cédigo dos
Contratos Piiblicos). Designa-se 0 Chefe da Diviséio de Projetos e Obras para gestor
do contrato, nos termos e para os efeitos previstos no artigo duzentos e noventa A
do Codigo dos Contratos Pfiblicos.--------------------------------------------------------------------------Zero dois dez. Presente uma lnformacao, subscrita pela Chefe da Divisao Juridica,
Doutora Angela Pinheiro, respeitante a minuta de Contrato-Promessa Constituicéo do
Direito de Superlicie do bem irnével localizado no lugar da Caohada, da freguesia de Vila
Verde e Barbudo, deste concelho, descrito na Conservatoria do Registo Predial de Vila
Verde sob o numero duzentos e noventa e sete, inscrito na matriz sob o artigo dois mil
quinhentos e sessenta e oito, corn a area de quinhentos e dezoito metros quadrados, a
Junta de Freguesia de Vila Verde e Barbudo, destinado a construcao, para realizacao do
projeto de arquitetura, construcao, gestao e manutencao da Casa Mortuaria de Vila Verde,
cuja fotocopia se encontra inserta de folhas sessenta e um a sessenta e oito da minuta
da presente ata.-DELEBERAQAO: A Camara delibera, por unanimidade, aprovar a
referenciada minute. ------------------------------------------------------------------------------------------------Zero dois onze.- Para aprovacao da Excelentissima Camara, presente o protocolo
de colaboracao a celebrar entre o l\/lunicipio de Vila Verde e a Freguesia de Valdreu para
a concessao cie um apoio ﬁnanceiro, tendo em vista a construcao de muros a levar a
efeito no ambito das obras de alargamento do entroncamento da Avenida Divino Salvador
com a Rua Nossa Senhora da Guia e da Rua Nossa Senhora da Luz, para aquisicao de
dois novos depositos e mil e quinhentos metros de conduta a reforcar os sistemas de
abastecimento locals de agua para consumo humano dos iugares de Bezeguimbra e de
Guilhamil, em Valdreu, cuja fotocopia se encontra inserta de folnas sessenta e nove a
setenta e cinco da mlrluia da presente ata.-DELIBERAQAO: Deliberado, por
unanimidade, aprovar 0 protocolo de colaboragao a celebrar entre o llllunicipio de
Vila Verde e a Freguesia de Valdreu, para a concessﬁo de um apoio financeiro,
tendo em vista a construgao de muros a levar a efeito no ambito das obras de
alargamento do entroncamento da Avenida Divino Salvador com a Rua Nossa
Senhora da Guia e da Rua Nossa Senhora da Luz, para aquisicao de dois novos
depésitos e mil e quinhentos metros de conduta a reforgar os sistemas de
abastecimento locals de égua para consume humano dos lugares de Bezeguimbra
e de Guiihamil, em Valdreu.--------------------------------------------------------------------------------------Zero dois doze.- Presents uma informaoao, subscrita pela Chefe da Divisao
Juridica, Doutora Angela Pinheiro, respeitante a minuta de escritura publica para
Constituicao do Direito de Superficie a favor da sooiedade por quotas “Maoieira & Borges
Limitada”, sobre uma fracao autonoma, designada pela letra “C”, destinada a atividades
econérnicas, locaiizada na Rua dos Bombeiros numero trinta e um, da freguesia de Vila
Verde e Barbuda, deste concelho, prédio urbano descrito na Conservatoria do Registo
Predial de Vila Verde sob o numero nove, Fracao "C" e inscrito na respetiva matriz sob o
artigo setecentos e sessenta e oito, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas setenta
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e seis a oitsnta e dois da minuta da presente ata.-DELIBERACAO: A Camara delibera,
por unanimidade, aprovar a referenciada minuta.-----------------------------------------------------Zero dois treze.- Para aprovacao da Excelentissima Camara, presents o protocolo de
colaboraoao a celebrar entre o Municiplo de Vila Verde e a Fabrics da lgreja Paroquial ds
Santa Maria de Freirlz, para a comparticipacao financeira neosssaria para as obras ds
restauro barra requaliflcacao da lgreja, daquela Freguesia, cuja fotocopia ss encontra
inserta de folhas oitenta e ties a oitenta e nove da minuta da presente ata.DELIBERACAO: Deiiberado, por unanimidade, aprovar 0 protocolo de colaboracao
a celebrar entre o Municipio de Vila Verde e a Fabrica da lgreja Paroquiai de Santa
Maria de Freiriz, para a comparticipacao financeira necesséria para as obras de

restauro barra requaliﬁcagao da lgreja, daquela Freguesia.-----------------------------------------Zero dois catorze.- Presents um oficio da freguesia da Vila de Prado, a solicitar um
apoio financelro para aquisicao de viatura de caixa absrta para recolha de materials e
lixos depositados ocasionalmente em espacos publicos, cuja fotocopia se encontra inserta
de folhas noventa a noventa e dois da minuta da presente ata.-DELIBERAQAO:
Deliberado, por unanimidade, atribuir um apoio financeiro no montante de dois mil
e quinhentos euros a Junta de Freguesia da Vila de Prado, para apoiar os custos da
aquisicao da viatura.-----------------------------------------------------------------------------------------------Zero dois quinze.- Presents uma informacao, prestada pelos membros que
compoem o idri para apreciacao das Candidaturas referents a atribuicao de Bolsas de
Estudo a alunos do Ensino Superior residentes no concelho de Vila Verde, cuja fotocopia
se encontra inserta de folhas noventa e trés a cento s dois da minuta da presente ata.DELIBERACAO: A Céimara delibera, por unanimidade, atribuir as Bolsas de Estudo
aos aiunos do Ensino Superior residentes no Concelho de Vila Verde, nos termos
propostos na informacao.----------------------------------------------------------------------------------------Procedeu-se a leitura da minuta da reuniao do executivo, a qual foi aprovada por
todos os elsmentos presentes na reuniao. -------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, as dez horas, por ordem do Senhor Presidents foi
encerrada a reuniao, da qual para constar e devidos efeitos foi lavrada a presente ata que
vai ssr devidamente assinada, consignando-se que todas as delibsraooes dela conste
foram aprovadas em minuta no final da reuniao, nos termos do numero trés do artigo
cinquenta e sets da Lei nurnero setenta e oinco barra dois mil s treze ds doze de
setembro, para surtir efeitos lmedlatos. ------------------------------------------------------------------------E eu, Nuno Miguel Lornba da Mota, Coordenador dai,Al,lnidade de Contratacao Publica
e Expediente. Geral a rsdigi,
subscre/Ki
R V e assino. ----------7’-1------;-----------------------------------M,+ﬂ__M/
O Presidents da Camera,
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