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----------Aos dezanove dias do mes de abril, do ano de dois mil e vinte e um, realizou-se
uma reuriiao ordinaria da Cémara Municipal de Vila Verde, no edificio dos Pagos do
Conoelho, sob a Presidéncia do Senhor Presidents da Camara Antonio Fernando
Nogueira Cerqueira Vilela, e com a presenga dos Senhores Vereadores, Manuel de
Oliveira Lopes, Julia Maria Caridade Rodrigues Fernandes, Patricio Jose Correia Pinto
Araujo, Jose Augusto Maroal Morals, Luis Loureiro de Castro e Claudia da Conceioao
Cachetas Pinto. -------------------------------------------------------------------------------------------------—
----------Secretariou o Coordenador da Unidade de Contratagao Publica e Expecliente
Geral, Nuno Miguel Lomba da Mota. ----------------------------------------------------------------------~
----------A reuniao realizou-se através de rnodalidade mista, combinando o formato
presencial com meios de comunioagao a distancia, ao abrigo do disposto no ntzmero um,
do ariigo terceiro, da Lei ntrmero um-A barra dois mil e vinte, de dezanove de margo, na
redagao atual. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Veriﬁcada a presenga do numero legal de Vereadores foi pelo Senhor Presidents
da Camera, declarada aberta a reuniéo eram nove horas e trinta minutos.--------------------~----------BALANCETE: Presents o resumo cliario da Tesouraria relativo ao dia dezasseis
do mes de abril do ano dois mil e vinte e um que acusava um saldo peouniario de oito
milhoes trezentos e cinquenta e oito mil seiscentos e um euros e oitenta e dois céntimos,
cuja fotocopia se encontra inserta a folhas dez e onze da minuta da presente ata. --------------------EXPEDIENTE: O que segue, acompanhado de todos os processos para
veriﬁoaoao da Exoelentissima Edilidade. ---------------------------------------------------------------------------Presente, para aprovagao da Exoelentissima Cémara, a ata da reuniao ordinaria
de seis de abril de dois mil e vinte e um, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas doze
a dezasseis da minuta da presents ata. DELIBERAQAO: A Cémara delibera, por
unanimidade, aprovar a referida ata.--------------------------------------------------------------------

----------ANTES DA ORDEM DO DIA:~~--------------~-~---------------~~-------------~-»~-----------------~
----------Nao foram apresentados assuntos antes da ordem do dia.-~--------------~~--------------

----------ZERO UM.- CONHECIIVIENTOS BARRA RATlFlCAQfJES:--~~~~~-------------—~------------------Zero um zero um.- Para conheoimento do exeoutivo, presentes as listagens
elaboradas pela Divisao de Aguas e Saneamento, relativas aos despachos proferidos
pelo Senhor Vereador do Ambiente, Desporto e Atividades Eoonomicas, em processos de
contratos de égua e reoolha de Aguas Residuals Domésticas, referentes ao mes de
maroo de dois mil e vinte e um, ouja fotocopia se encontra inserta de folhas dezassete a
vinte e dois da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Céimara toma
conhecimento.---------------------------------------------------------------------------------------------------------~-Zero um zero dois.- Para ratificaoao da Excelentissima Cémara, presente o
processo zero trés barra dois mil e vinte e um barra ciuzentos e setenta e oito, em nome
do Dora Marlene Martins ivlendes, sito no lugar de Boi Morto, da Uniao das Freguesias de
Oriz Santa Marinha e Oriz Sao Miguel, relativo a emissao de certidao de compropriedade
sobre o prédio rirstioo, de acordo com 0 despacho exarado pelo Senhor Vereador da
Qualidade, Ordenamento e Gestao do Territorio de um de abril de dois mil e vinte e um e
das informagoes técnicas oonstantes do processo, cuja fotocopia se enoontra inserta de
folhas vinte e trés a trinta e dois da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: Deliberado,
por unanimidade, ratificar o referido despacho, relacionado com a emisséio de
certidio de compropriedade do prédio rustioo respeitante ao prooesso zero trés
barra dois mil e vinte e um barra duzentos e setenta e oito, em nome de Dora
Marlene lliiartins Mendes, sito no lugar de Boi Morto, da Uniéo das Freguesias de
Oriz Santa Marinha e Oriz S50 Miguel.-----------------------------------------------------------------1/5
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----------ZERO DOlS.- DIVERSOS:---------~~-~~-------------------------~»~~-----------~~-~~-------------~
----------Zero dois zero um.- Para aprovaoao da Excelentissima Camera, presente o
projeto de Regulamento lnterno da Casa do Conhecimento de Vila Verde, cuja fotooépia
se encontra inserta de folhas trinta e trés a quarenta e um da minuta da presente ata.
DELIBERAQAO: Deliberado, por unanimidade, aprovar o projeto de Reguiamento
lnterno da Casa do Conhecimento de Vila Verde, de acordo com a informagao
prestada peia Chefe da Divisao Juridica, Dr.‘ Angela Pinheiro.------------------------------------------Zero dois zero dois.- Para aprovagao da Excelentissima Camara, presente o
protocoio de colaboragao a celebrar entre o Municipio de Vila Verde e Junta de Freguesia
de ivloure, para oomparticipar finanoeiramente a construoao, por parte do Municipio a
Freguesia de Moure, de muros de suporte e de vedagao de terrenos que confinam com a
Travessa quatro da Ribeira Alta, no émbito das obras de alargamento e beneficiagao das
referidas vias, cuja fotooopia se encontra ¥nserta de folhas quarenta e dois a quarenta e
oito da rninuta da presents ata. DELIBERAQAO: A Camara delibera, por unanimidade,
aprovar o protocolo de colaboragao a celebrar entre o Municipio de Vila Verde e
Junta de Freguesia de Moure, para comparticipar financeiramente a construgao, por
parte do illlunicipio s Freguesia de illloure, de muros de suporte e de vedagao de
terrenos que confinam com a Travessa quatro da Ribeira Alta, no ambito das obras
de alargamento e beneficiagao das referidas vias.----------------------------------------------------------Zero dois zero trés.- Para aprovaoao da Excelentissima Camara, presente o
protooolo de colaboragao a celebrar entre o Munioipio de Vila Verde e Junta de Freguesia
de Prado Sao Miguel, para ooncessao um apoio financeiro por parte do Municipio de Vila
Verde a Freguesia de Prado Sao Miguel, tendo em vista os enoargos corn a empreitada
de rede publioa de agua para oonsumo humano na Rua de Mawao, na referida
Freguesia, cuja fotocopia se encontra inserta cle folhas quarenta e nove a cinquenta e
cinco da minute da presente ata. DELIBERAQAO: Deliberado, por unanimidade,
aprovar 0 protocoio de colaboragéo a celebrar entre o Nlunicipio de Vila Verde e
Junta de Freguesia de Prado S50 Miguel, para concessao um apoio ﬁnanceiro por
parte do Nlunicipio de Vila Verde a Freguesia de Prado S50 Miguel, tendo em vista
os encargos com a empreitada de rede publica de agua para consume humane na
Rua de Marvao, na referida Freguesia.----------------------------------------------------------------»
----------Zero dois zero quatro.- Para aprovagao da Excelentissima Camera, presente o
protocolo de colaboragao a celebrar entre o Municipio de Vila Verde e Junta de Freguesia
de Dossaos, para concessao de urn apoio financeiro por parte do Municipio de Vila Verde
a Freguesia de Dossaos, tendo em vista os enoargos com a reoonstrugao de muros de
suporte a vias de oomunicaoao na Rua Monsenhor Filipe, na Rua do Codeoal e na Rua
do Tojal e para alargamento da rede de abastecimento publico de agua para oonsumo
humano na Rua Monsenhor Filipe, Travessa do Outeiral e na Rua de SubRibeiro, em
Dossaos, cuja fotocépia se encontra inser_ta de folhas cinquenta e seis a sessenta e dois
da minuta da presents ata. DELIBERAQAO: Deliberado, por unanimidade, aprovar o
protocolo de colaboragao a celebrar entre o Municipio de Vila Verde e Junta de
Freguesia de Dossaos, para concessao de um apoio financeiro por parte do
Municipio de Vila Verde a Freguesia de Dossaos, tendo em vista os enoargos com a
reconstrugao de rmrros de suporte a vias de comunicagao na Rua Monsenhor
Filipe, na Rua do Code-gal e na Rua do Tojal e para alargamento da rede de
abastecimento publico de agua para consumo humano na Rua Monsenhor Filipe,
Travessa do Outeira! e na Rua de SubREbeiro, em Dossaos.----------------------------------2/5
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----------Zero dois zero cinco.- Presente a proposta de aceitacao da transferéncia de /rf
competencies para os orgaos da Comunidade lntermunlcipal (CIM Cavado), cuja
fotocopia se encontra inserta de folhas sessenta e trés a sessenta e sete da minuta da
presente ata. DELIBERAQAO: Deliberado, por unanimldade, aprovar a proposta de
aceitagao da transferéncia de competéncias para os organs da Comunidade
lntermuniclpal (CIM Cévado). Remeta-se 0 assunto a Assembleia Municipal para os
competentes efeitos.---------------------------------------------------------------------------------------------------Zero dois zero seis.- Presente o processo zero dois barra dois mil e seis barra
dois mii setecentos e oitenta e olto, em nome de HABIGREEN VILLAGE IMOVEIS,
Lll\/EITADA, para deliberagao sobre a rececao provlsoria das obras de urbanlzacao, com o
alvara numero dois barra dois mii e dezoito, de vinte e dois de outubro, sitas no lugar de
Cagide, da Freguesia de Vila Verde e Barbudo, ao abrigo do disposto no numero um, do
artigo oitenta e sete, do Regime Juridlco de Urbanizacao e Edificacao, com base no auto
de vistoria datado de seis de abril de dois mil e vinte e um, cuja fotooopla se encontra
inserta de folhas sessenta e oito a setenta da minuta da presente ata. DELIBERAQAO:
Deliberado, por unanimidade, proceder a recegao proviséria das obras de
urbanizagao, com o alvara mlzmero dois barra dois mil e dezoito, de vinte e dois de
outubro, sitas no iugar de Cagide, da Freguesia de Vila Verde e Barbudo, ao abrigo
do disposto no nﬂmero um do artigo oltenta e sete do Regime Juridico de
Urbanizagao e Edificagao com base no auto de vistoria datado de seis de abril de
dois mil e vinte e um, referente ao processo zero dois barra dois mil e seis barra
dois mil seteceritos e oitenta e oito, em nome de HABIGREEN VILLAGE IMDVEIS,
LIMITADA.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------—~Zero dois zero sete.- Uma informacao, prestada pelo Chefe da Divisao de
Ambiente e Obras, Senhor Engenheiro Paulo Pereira, relativa a trabalhos
complementares a executar na sequéncia da execucao obra “Pavimentacao de Diversas
Estradas e Camlnhos Municipais - Lote quatro - Repavimentacao do Caminho Municipal
mil cento e setenta e nove entre Parada de Gatim e Frelriz e do Caminho Municipal mil
cento e sessenta e sete entre Freiriz e Escariz", cuja fotocopla se encontra inserta de
folhas setenta e um a setenta e oito da minuta da presents ata. DELIBERAQAO: A
Camera delibera, por unanimidade, aprovar a informagao apresentada pelo Chefe
da Divisao de Ambiente e Obras, determinando que seja notificado o empreiteiro da
ordem de realizacao dos trabalhos, e procedendo-se, posteriormente, a
formalizagao por escrito dos mesmos.------------------------------------------------------------------------~-Zero dois zero oito.- Uma informagao, prestada pelo Chefe da Dlvisao de
Amblente e Obras, Senhor Engenheiro Paulo Pereira relativa a trabalhos complementares
a executar na sequéncla, da execucao da obra "Renovacao de Pavlmentos Betuminosos
em Vias Municipais - Engenheiro Adelino Amaro da Costa e Dr. Antonio Ribelro
Gulmaraes ~ Lote seis”, cuja fotocopia se encontra insert_a de folhas setenta e nove a
oitenta e seis da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Céimara delibera, por
unanimldade, aprovar a informacao apresentada pelo Chefe da Divisao de Ambiente
e Obras, determinando que seja notificado o empreiteiro da ordem de realizagao
dos trabalhos, e procedendo-se, posteriormente, a formalizagao por escrito dos
mesmos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~Zero dois zero nove.- Uma informacao, prestada pelo Chefe da Dlvisao de
Arnbiente e Obras, Senhor Engenheiro Paulo Pereira relativa a trabalhos complementares
a executar na sequencla, da execucao obra “Pavimentacao de Diversas Estradas e
Camirihos Munlcipais Lote-tres — Repavimentacao Municipal quinhentos e sessenta e
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seis, Rua vinte s clnco de Abrii e Rua das Vlnhas", cuja fotocopia ss encontra lnserta de
folhas oitenta e sets a noventa e quatro da minuta da presents ata. DELIBERACAO: A
Camara delibera, por unanimidade, aprovar a informacao apresentada pelo Chefe
da Divisao de Ambiente e Obras, determinando que seja notiflcado 0 empreiteiro da
ordem de reaiizacao dos trabaihos, e procedendo-se, posteriormente, a
formalizacao por escrito dos mesmos.------------------------------------------------------------------------~-Zero dois dez.- Para aprovagao da Excelentisslma Camera, presents o protocolo
de coiaboracao a celsbrar entre 0 Municipio de Vila Verde e Freguesia de Cervaes, para
concessao um apoio ﬁnanceiro por parts do Municipio a Junta de Freguesia de Cervaes
para fazer face aos enoargos com a aquisicao da Quinta do Patronato, em Cervaes,
prédio inscrito na matriz sob o numero cento e vinte e clnco e novscentos e cinquenta s
sets e descrito na Conservatoria do Registo Predial de Vila Verde sob o numero dois mil
quinhentos s noventa e trés, cuja fotocopia se encontra lnserta de folhas noventa e clnco
a cento e nove da minuta da presents ata. DELIBERACAO: Deiiberado, por
unanimidade, aprovar o protocolo de colaboracao a celebrar entre o Municipio de
Vila Verde e Freguesia de Cervaes, para concessao de um apoio ﬁnanceiro por
parte do lillunicipio a Junta de Freguesia de Cewaes para fazer face aos enoargos
com a aquisigao da Quinta do Patronato, em Cervaes, prédio inscrito na matriz sob
0 numero cento e vinte e cinco e novecentos e cinquenta e sets e descrito na
Conservatéria do Registo Predial de Vila Verde sob o ndmero dois mil quinhentos e
noventa e trés. Remeta-se 0 assunto a Assembleia Municipal para os competentes
efeitos.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Os Senhores Vereadores do Partido Socialista apresentam a seguinte
declaracao: Os Vereadores do Partido Socialista congratulam~se pela apresentacao da
presents proposta que, em sintess, se refers a atribuigao ds um apoio flnancelro a Junta
de Freguesla de Cervaes para fazer face aos encargos com a aquisicao da Quinta do
Patronato, com a quai concordam e por isso votam favoravelmente, registando apenas
que os rnesmos Vereadores haviarn apresentado, em finals do ano transato, uma
proposta de idéntico teor, por entenderem que a aqulsigao da Quinta do Patronato pela
Junta de Freguesia ds Cervaes tinha subjacente valores e lnteresses de natureza social,
seado certo que tal proposta foi, entao, retirada pela maloria do Partido Social Democrata
nests sxecutivo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Zero dois onze.- Para aprovacao da Excelentissima Camera, presente 0
pl'0’£0C0|0 de colaboracao a cslebrar entre o Municiplo de Vila Verde e a Fabrlca da lgreja
Paroquial ds Sao Migusi de Carreiras, para comparticipar o financlamento que visa a
requaiiflcacao da Casa Mortuaria da Paréquia de Sao Miguel de Carreiras, cuja fotocopia
se encontra inserta de folhas cento e dez a cento e dezasseis da minuta da presents ata.
DEUBERACAO: Deliberado, por unanimidade, aprovar o protocolo de colaboragao
a celebrar entre o Municipio de Vila Verde e a Fabrica da lgreja Paroquial de Sao
Miguel de Carreiras, para comparticipar o financiamento que visa a requalificagao
da Casa Mortuaria da Paréquia de Sao Miguel de Carrelras.--------------------------------------------Zero dois doze.- Para aprovacao da Excelentissima Camara, pressnte 0
protocoto de coiaboracao a ceiebrar entre o Municipio de Vila Verde e a Freguesia da
Uniao de Fregueslas do Vade, para concessao de um apoio flnanceiro por parts do
Municiplo de Viia Verde a Junta de Freguesia da Uniao das Freguesias do Vade para
fazer face aos enoargos com a aquisicao de um prédio rustico, denomlnado Lelra ou
Campo de Barreiros, sito no lugar de Lama, dsscrito na Conservatoria do Rsgisto Predial
sob o numero mil e quarenta e seis barra Ataes, inscrito na matriz rustlca sob o artigo
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oitocsntos e dszasseis, cuja fotocopia se encontra inssrta de folhas cento s dszasssts a
cento s vinte e tres da minuta da presents ata. DELIBERACAO: Delibsrado, por
unanimidads, aprovar o protocolo de colaboragao a celebrar entre o Municipio ds
Vila Verde e a Freguesia da Uniao de Freguesias do Vade, para concessao de um
apoio financsiro por parts do Municipio ds Vila Verde a Junta de Frsguesia da Uniao
das Frsguesias do Vade para fazer face aos enoargos com a aquisigao de um prédio
rirstico, denominado Lelra ou Campo de Barreiros, sito no lugar de Lama, descrito
na Conservatéria do Registo Predial sob o ndmero mil e quarenta e seis barra
Ataes, inscrito na matriz riistica sob o artigo oitocentos e dezasseis.--------------------------------Zero dois trezs.- Para aprovacao da Excslsntissima Camera, presents o
Rslatério ds Avaliacao do Piano de Prsvsncao de Riscos de Corrupcao e lnfracdss
Conexas, cuja fotocopia se encontra inserts de folhas cento e vinte s quatro a cento s
sessenta e clnco da minuta da presents ata. DELIBERAQAO: A Camara delibera, por
unanimidads, aprovar o Rslatério de Avaliagao do Plano de Prevsncao de Riscos ds
Corrupgao e infracéss Conexas. Procsda-se a publicidade no site da autarquia, e
remeta-se ao Consslho de Prevengao ds Corrupgao e a lnspegao Geral de Finangas,
nos termos da Lei. Ba-se conhecimento a Assembleia Municipal.---------------------------~
---------Os Senhores Vereadores do Partido Socialista apresentam a seguinte
declaracao: Somos a favor ds todas as medldas que promovam a transparéncia, o
combats e a prevsncao da corrupcao, pelo que aprovamos ests documento. ---------------------------Zero dois catorze.- Uma proposta, aprssentada pelo Ssnhor Vereador do
Arnbients, Desporto e Atividades Econémicas, Dr. Patricio Araujo, relative ao programs ds
apoio a rsducao tarlfaria (PART) para dois mil s vinte e um, cuja fotocopia se encontra
inserts ds folhas cento e sessenta s seis e cento e sessenta s sets da minuta da presents
ata. DELIBERACAO: Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada
pelo Ssnhor Vereador do Ambiente, Desporto e Atividadss Econémicas, Dr. Patricio
Arauio, relativa ao programa de apoio a redugao tarifaria (PART) para dois mil s
vinte s um. -------------------------------------------------------------------------------------------------------~
----------Prccsdeu-ss a leitura da minuta da reuniao do executivo, a qual fol aprovada por
todos os elsmentos presentss na rsuniao. -------------------------------------------------------------------------E nada mais havendo a tratar, psio Senhor Presidents fol declarada encerrada a
rsuniao sram dez horas, da qual para constar s cievidos sfsitos fol lavrada a presents ata
que val ssr dsvidamente assinada, consignando-se que todas as deliberacoes dela
constants foram aprovadas em minuta no ﬁnal da rsuniao, nos tsrmos do ndmero tras do
artigo cinquenta s sets da Lei niirrrero setenta s clnco barra dois mil e trszs, de doze de
sstsmbro, para surtlr sfsitos imsdiatos. -----------------------------------------------------------------------------E eu, Nuno Miguel Lomba da Mota, Coordenador da Unidade de Contratacao
Pfiblica s Expediente Geral, a rsdigi, subscrsvi e assino. --------------------------------------------O Presidents da Camara,
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