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----------Aos dezassete dias do més de maio, do ano de dois mil e vinte e um, realizou-se
uma reuraiao ordinaria da Cémara Municipal de Vila Verde, no edificio dos Pagos do
Concelho, sob a Presidéncia do Senhor Presidente da Camara Antonio Fernando
Nogueira Cerqueira Vilela, e com a presenga dos Senhores Vereadores, Manuel de
Oliveira Lopes, Jolia Maria Caridade Rodrigues Fernandes, Patricio José Correia Pinto
Arafljo, Jose Augusto l\/Eargal Morals, Luis Loureiro de Castro e Claudia da Conceigao
Caohetas Pinto. --------------------------------------------------------------------------------------------------
----------Secretariou o Coordenador da Unidade de Contratagao Poblica e Expediente
Geral, Nuno Miguel Lomba da Mota. -----------------------------------------------------------------------
----------A reuniéo realizou-se através de modalidade mista, combinando o formato
presenoiai com meios de comunicagao a disténcia, ao abrigo do disposto no niimero um,
do artigo terceiro, da Lei nikrnero um-A barra dois mil e vinte, de dezanove de margo, na
redagao atual. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------Verifioada a presenga do HUFRGTO iegal de Vereadores foi pelo Senhor Presidente
da Camera, declarada aberta a reuniao eram nove horas e trinta minutos. ----------------------
----------BALANCETE: Presents o resumo diério da Tesouraria relativo ao dia catorze do
més de maio do ano dois mil e vinte e um que acusava um saldo pecuniario de oito
rnilhoes seisoentos e qoarenta e seis mil seiscentos e oitenta e seis euros e setenta e
nove céntimos, cuja fotocopia se encontra inserta a folhas oito e nove da minuta da
presente ata. ----------------------------------------------------------------------------------------------------~-
----------EXPEDIENTE: O que segue, acompanhado de todos os processos para
verificaoao da Excelentissirna Edilidade.------------------------------------------------------------------
----------Presente, para aprovagao da Excelentissima Cémara, a ata da reuniao ordinaria
de trés de maio de dois mil e vinte e um, cuja fotocopia se encontra inserta a folhas dez e
onze da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Camara delibera, por
unanimidade, aprovar a referida.-------------------------------------------------------------------------
----------ANTES DA ORDEM DO DEA: ----------------------------------------------------------------------
----------Nao foram apresentados assuntos no periodo antes da ordem do dia. -----------------
----------ZERO UM.- CONHECIMENTOS BARRA RATIFICAQGES: -------------------------------
----------Zero um zero um.- Para conhecimento da Excelentissima Cémara, presente 0
Protocolo de Cooperagao relative ao projeto N-zero trinta e quatro CigaGiro-E8G, cuja
fotooopia se encontra inserta de folhas doze a dezassete da minuta da presente ata.
DELIBERAQIKO: A Cémara toma conhecimento.----------------------------------------------------
----------ZERO DO|S.- DIVERSOS:--------------------------------------------------------------------------
----------Zero dois zero um.- Para aprovagao da Excelentissima Cémara, presente 0
projeto de Regulamento - Agao Social Escolar Primeiro Ciolo do Ensino Bésico, para
atribuigao dos Auxilios Economicos, relativos a Fichas de Trabalho, no Primeiro Ciclo do
Ensino Bésico - ano letivo dois mil e vinte e um barra dois mil e vinte e dois, cuja
fotocopéa se encontra inserta de folhas dezoito a vinte e trés da minuta da presente ata.
DELEBERAQAO: A Cémara delibera, por unanimidade, aprovar o Projeto de
Regulamento - Agéo Social Escolar Primeiro Ciclo do Ensino Bésico, para
atribuigéo dos Auxilios Econémicos, relativos a Fichas de Trabalho, no Primeiro
Ciclo do Ensino Basico do ano ietivo dois mil e vinte e um barra dois mil e vinte e
dois.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------Zero dois zero dois.- Presente uma informagao, prestada pelo Técnico Fernando
Manuel Peixoto de Paiva Teles, relacionada com a proposta para alteragéo do trénslto e
regulamentagao de sinais de transito, em varias arterias da Vila de Prado, cuja fotocopia
se encontra inserta de folhas vinte e quatro a trinta e trés da minuta da presente ata.
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DELIBERACAO: Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta para alteragao
do trénsito e regulamentagao de sinais de transito em varias artérias da Vila de
Prado, de acordo com a informagéio prestada pelo Técnico.-----------------------------------
----------Zero dois zero trés.- Presente uma informagao, prestada pela Técnica de
Educagao e Promogao Social, Dra Isabel Maria Silva Lopes, relacionada com o apoio a
frequéncia gratuita no Jardim de lnfancia, para a menor Beatriz Martins Soares, residente
na Freguesia de Cervaes, deste Concelho, cuja fotooépia se encontra inserta de folhas
trinta e quatro a trinta e sete da minuta da presente ata. DELIBERACAO: Deliberado,
por unanimidade, apoiar a frequéncia gratuita no Jardim do lnfancia da menor
Beatriz Martins Soares, nos termos da informagao prestada pela Técnica.---------------
----------Zero dois zero quatro.- Para aprovagao da Excelentissima Camara, presente o
Piano de Transporte Escolar para o ano letivo dois mil e vinte e um barra dois mil e vinte e
dois. Sobre o assunto a Assistente Técnica Maria do Carmo Pimenta, prestou a
informaoéo que se anexa, ouia fotocopia se encontra inserta de folhas trinta e oito a
sessenta e sete da minuta da presente ata. DELIBERACAO: A Camara delibera, por
unanimidade, aprovar o Piano de Transporte Escolar, para 0 ano Ietivo dois mil e
vinte e urn barra dois mil e vinte e dois.----------------------------------------------------------------
----------Zero dois zero cinco.- Presente o processo zero trés barra dois mil e vinte e um
barra trezentos e trinta e seis, em nome de Jose da Costa Oliveira, sito no lugar de Vilela
de Cirna, da Freguesia de Prado Séo Miguel, para emissao do competente pareoer,
tendente a emissao de certidao de compropriedade, ao abrigo do artigo oinquenta e
quatro, nirrnero um, da Lei numero noventa e um barra noventa e cinco, de dois de
setembro, na redaoao que lhe foi conferida pela Lei numero setenta barra dois mil e
quinze, de dezasseis de julho, tendo em conta as informagoes técnioas constantes do
processo, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas sessenta e oito a setenta e quatro
da minuta da presente ata. DEUBERACAO: A Cémara delibera, por unanimidade,
emitir parecer favorévei para emissao de certidao de compropriedade, ao abrigo do
artigo cinquenta e quatro, némero um, da Lei numero noventa e um barra noventa e
cinco, de dois de setembro, na redagéo que lhe foi conferida pela Lei numero
setenta barra dois mil e quinze, de dezasseis de julho, tendo em conta as
informagfies técnicas constantes do processo zero trés barra dois mil e vinte e um
barra trezentos e trinta e seis, em nome do José da Costa Oliveira.-------------------------
----------Zero dois zero seis.- Presente o processo numero zero dois barra dois mil e
dezanove barra duzentos e vinte, em que figura como requerente Graumérito, Limitada,
sito no lugar de Fonte Covas, Freguesia de Turiz, instruido com o auto de vistoria, para
efeitos de reoeoao provisoria das obras de urbanizagao referents ao alvara numero zero
quatro barra dois mil e vinte de oinco de agosto de dois mil e vinte, sitas no lugar de Fonte
Covas, Freguesia de Turiz, ao abrigo do disposto no numero um do artigo oitenta e sete
do Regime Juridico de Urbanizaoao e Edificagao com base no teor do auto de vistoria
realizado em vinte e tres de abril de dois mil e vinte e um, cuja fotooopia se encontra
inserta de folhas setenta e cinoo a setenta e sete da minuta da presente ata.
DELIBERACAO: Defiberado, por unanimidade, proceder a recegfio provisoria das
obras do urbanizagi-io referente ao alvaré numero zero quatro barra dois mil e vinte
de cinco de agosto de dois mil e vinte, sitas no lugar de Fonte Covas, Freguesia de
Turiz, ao abrigo do disposto-no numero um do artigo oitenta e sete do Regime
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Juridico do Urbanizagao e Edificagao com base no teor do auto de vistoria realizago
em vinte e trés de abril do dois mil e vinte e um.----------------------------------------------------
----------Zero dois zero sete.- Presents o processo numero zero um barra dois mil e
dezanove barra quinhentos e vinte e trés, em nome de Joao Afonso Araujo, sito no lugar
de Cawaihais, quarenta e trés, Freguesia da Lage, para deiiberagao sobre a dispensa
das condiooes previstas nos numeros quatro e oito, do artigo dezasseis do Decreto-Lei
niimero cento e vinte e quatro barra dois mil e seis, de vinte e oito de junho, na sua
redagao atual, tendo em consideragao, também os pareceres técnicos do Sen/ico
Agrofiorestal datado do dezoito de setembro de dois mil e vinte e a informagao de
apreciagao técnica da Divisao de Urbanizaoao e Edifioagao datada de seis de abril do
dois mil e vinte e um, cuja fotocépia se encontra inserta de folhas setenta e oito a noventa
e cinoo da minuta da presente ata. --------------------------------------------------------------------------
----------O Senhor Vereador Patricio Araéio nao participou na discussao nem na votagao
por se considerar impedido, uma vez que o assunto relaoiona-se com familiar seu. ----------
----------DELIBERACAO: Deliberado, por unanimidade, dispensar das condicées
previstas nos numeros quatro e oito, do-artigo dezasseis do Decreto-Lei numero
cento e vinte e quatro barra dois rnil e seis, de vinte e oito de junho, na sua redagao
atual, tendo em consideragfio, também os pareceres técnicos do Servigo
Agrofiorestal datacio de clezoito cie setembro de dois mil e vinte e a informagao de
apreciagao técnica da Divisi-io de Urbanizagao e Edificagao datada cie seis de abril
de dois mil e vinte e um, referente ao processo nilmero zero um barra dois mil e
dezanove barra quinhentos e vinte e trés, em nome de Joéio Afonso Araujo, para
reguiarizagéio de uma atividade econémica com enquadramento no Decreto-Lei
nfimero cento e sessenta e cinco barra dois mil e catorze, de cinco de novembro,
na sua redagao atual.-----------------------------------------------------------------------------------------
----------Zero dois zero oito.- Presente uma informaoao, prestada pelo Senhor
Engenheiro José Bezerra, reiacionada com a Alteraoao do Plano de Pormenor para a
Avenida Professor Machado Vilela, entre a Praca da Republica e a Rua dos Bombeiros,
Rua do Professor, Avenida do Autarca entre o monumento ao Autarca, Rua Condestavel
Dom Nuno Aivares Pereira dos lados Norte e Sul e areas envolventes ao Campo da Feira
e Quartel dos Bombeiros - Prorrogagao do prazo de elaboraoéo, cuja fotooopia se
encontra inserta a folhas noventa e seis da minuta da presente ata. DELIBERACAO: A
Camara deiibera, por unanimidade, prorrogar o prazo para a eiaboragao da
alteragao do referido Plano por igual periodo ao definido nos termos de referéncia
ao inicialmente aprovado.-----------------------------------------------------------------------------------
----------Zero dois zero nove.- Presente 0 Plano Municipal da Defesa da Floresta Contra
lncéndios do Concelho de Vila Verde, para apreciagao da Excelentissima Cémara e,
seguidamente, submeter a Assembleia Municipal para aprovagao, cujas fotooopias se
encontram insertas de folh_as noventa e sete a trezentos e trinta e oito da minuta da
presente ata. DEMBERACAO: A Camara delibera, por unanimidade, apreciar o Plano
Municipal da Defesa da Fioresta Contra lncéndios do Concelho de Vila Verde e,
seguidamente, remete a Assembleia Municipal para sua aprovagao.------------------------
----------Zero dois dez.- Presente a minuta da escritura para constituigéo do direito de
superficie a favor da Freguesia de Vila Verde e Barbudo de um bem imovel, prédio
urbano, composto por parcela de terreno destinada a construoao, localizado no lugar de
Cachada, da Freguesia de Vila Verde e Barbudo, deste Concelho, descrito na
Consenratoria do Registo Predial de Vila Verde sob o numero duzentos e noventa e sete,
insorito na matriz sob o artigo dois mil quinhentos e sessenta e oito, com area de

3/4



Fls
ATA DA REUNIAO ORDINARIA DE 1710512021

quinhentos e dezoito metros quadrados, a Junta de Freguesia de Vila Verde e Barbudo.
Sobre o assunto a Chefs da Dlvisao Juridica, Dr." Angela Pinheiro prestou a informacao
que junto se anexa, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas trezentos e trinta e nove
a trezentos e quarenta e quatro da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Camara
delibera, por unanimidade, aprovar a minuta da escritura para constituigiio do
direito do superficie a favor da Freguesia do Vila Verde e Barbudo, do bem imovel,
prédio urbane, composto por parcela do terreno destinada a construgao, localizado
no lugar de Cachada, da Freguesia do Vila Verde e Barbuda, 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, com area do quinhentos e dezoito metros quadrados, a Junta de Freguesia do
Vila Verde e Barbudo e de acordo com a informacao prestada pela Chefe da Divisao
Juridica.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------Zoro dois onze.- Presents uma proposta, apresentada pelo Vice-Presidents da
Camara Municipal, Dr. Manuel Lopes, respeitanto a lsencao ou roduoao de taxas
municipais a aplicar excecionalmonte no ambito da pandemia da doonca COVlD~
DEZANOVE, cuja fotocopia se encontra inserta do folhas trezentos e quarenta e cinoo a
trezentos e cinquenta da minuta da presente ata. DELIBERACAO: A Camara delibera,
por unanimidade, aprovar a proposta apresentada pelo Vice-Presidente, Dr. Manuel
Lopes, respeitante a isengao ou rodugao de taxes municipais a aplicar
excecionalmente no ambito da pandemia da doenca COVID-DEZANOVE. Remeta-so
o assunto a Assembleia Municipal para conhocimento.------------------------------------------
----------Zero dois doze.- Presents uma informaoao da Divisao Juridica, subjacente ao
exercicio do direito de preferéncia de um prédio sito na Rua dos Bombeiros, numero
duzentos e vinte e seis, fragao “J”, destinado a servigos, na Freguesia do Vila Verde e
Barbudo, deste Concelho, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas trezentos e
cinquenta e um a trezentos e cinquenta e quatro. DELIBERACAO: A Camara delibera,
por unanimidade, néo exorcer 0 direito do preferéncia.------------------------------------------
----------Procedeu-se a loitura 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
reuniao eram dez horas e quinze minutos, da qual para constar e devidos efeitos foi
Eavrada a presente ata que val ser devidamente assinada, consignando-so que todas as
doiiberacoes dela constante foram aprovadas em minuta no final da reuniao, nos termos
do numero trés do artigo cinquenta e sete da Lei numero setenta e cinco barra dois mil e
treze, do doze de setembro, para surtir efoitos imediatos. --------------------------------------------
----------E eu, Nuno Miguel Lomba da Mota, Coordenador da Unidade de Contratacao
Publica e Expediente Geral, a redigi, subscrevi e assino. ---------------------------------------------
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