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ATA DA REUNIAO ORDINARIA DE 21/06/2021
----------Aos vinte e um dias do mes de junho do ano de dois mil e vinte e um, realizou-se
uma reuniao ordinaria da Camara Municipal de Vila Verde, no edificio dos Paoos do
Concelho, sob a Presidéooia do Senhor Presidente da Céimara Antonio Fernando Nogueira
Cerqueira Vileia, e com a presenga dos Senhores Vereadores, Manuel de Oliveira Lopes,
Julia Maria Cariclade Rodrigues Fernandes, Patricio Jose Correia Pinto Araujo, Jose
Augusto Marga! Morals e Luis Loureiro de Castro.-----------------------------------------------------------------Secretariou o Coordenador da Unidade de Contrataoao Publica e Expediente Geral,

Nuno Miguel Lomba da Meta. --------------------------------------------------------------------------------------------A reuniéio realizou-se através de modalidade mista, oombinando o formato
presenoiai com meios de comunioaoao a disténcia, ao abrigo do disposto no numero um, do
artigo terceiro, da Lei numero um-A barra dois mil e vinte, de dezanove de margo, na
redagao atual. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Veriféoada a presenoa do numero legai de Vereadores foi pelo Senhor Presidente da
Camara, deoiarada aberta a reuniao eram nove horas e trinta minutos. ------------------------------------A Senhora Vereadora Claudia Pinto nao se encontra presente por motivos
profissionais, tendo solicitado a respetiva justifioagao da falta ao Senhor Presidente da

Camara. O executive, unanémemente, aceitou a justificagao. ----------------------------------------~----------BALANCETE: Presente 0 resumo diério da Tesouraria relativo ao dia dezoito do
mes de junho do ano dois mil e vinte e um que aousava um saldo pecuniario de oito
milhoes setecentos e quatro mil quatrooentos e trinta e cinco euros e noventa e cinco
céntimos, cuja fotocopia se encontra inserta a folhas sete e oito da minuta da presente
ata. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EXPEDEENTE: O que segue, acompanhado de todos os processos para veriﬁcaoéo
da Exceientissima Edilidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------Presente, para aprovagéio da Excelentissima Cémara, a ata da reuniao ordinaria de
sete de junho de dois mil e vinte e um, cuja fotooopia se encontra inserta de folhas nove a
dezasseis da minute da presente ata. DELIBERAQAO: A Cémara delibera, por
unanimidade, aprovar a referida ata.--------------------------------------------------------------------------------ANTES DA ORDEM DO DlA:~-—--~--------------~---~----~~~~------~~-----------------------------------------Nao foram apresentados assuntos no periodo antes da ordem do dia.-----------------------------ZERO UM.- DIVERSOS:-----------------------------------------------------------~----------------------------Zero um zero um.- Presente 0 processo zero um barra mil novecentos e noventa e
cinco barra dois mil quatrooentos e dezasseis, em nome de Joaquim Lopes Pereira,
referente a uma operagao urbanistica, sita no loteamento numero trinta e nove barra mil
noveoentos e oitenta e nove lote cinco, lugar de Carvalhais, Freguesia da Lage, para
deliberagao sobre a caduoidade da licenga ao abrigo do disposto no numero cinco, do
artigo setenta e um, do Decreto-Lei numero quinhentos e cinquenta e cinco barra noventa e
nove, de dezasseis de dezembro, na sua redagao atual, por foroa da aplicagao do disposto
na alinea d) no numero trés, do referido artigo, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas
dezassete a dezanove da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Cémara delibera,
por unanimidade, deciarar a caducidade da licenga de construgéo, ao abrigo do
disposto no numero cinco, do artigo setenta e um, do Regime Juridico de
Urbanizagéo e Ediﬁcagﬁo, por forga da aplicagéo da alinea d), do numero trés, do
referido artigo, referente ao processo zero um barra mil novecentos e noventa e
cinco barra dois mil quatrocentos e dezasseis, em nome de Joaquim Lopes Pereira.------------Zero um zero dois.- Presente 0 processo zero um barra dois mil e dezassete barra
quinhentos e cinco, em nome de Maria Rita Barros Pimenta Fernandes, referente a uma
ampliagéo e reconstrugéo - turismo no espago rural - Casa do Campo, para deliberagéio
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sobre a caducidade da licenga ao abrigo do disposto no ndmero cinco, do artigo setenta e
um, do Decreto-Lei nilimero quinhentos e oinquenta e cinco barra noventa e nove, de
dezasseis de dezembro, na sua redagao atual, por forga da aplicacao do disposto no
ndmero dois, do referido artigo, cuja fotooopia_se encontra inserta de folhas vinte a vinte e
dots da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Cémara delibera, por unanimidade,
declarar a caducidade da iicenga de construcao, ao abrigo do disposto no ndmero
cinco, do artigo setenta e um, do Regime Juridico de Urbanizagao e Edificacao, por
forga da aplicagéo do disposto no nizmero dois, do referido artigo, referente ao
processo zero um barra dois mil e dezassete barra quinhentos e cinco, em nome de
Maria Rita Barros Pimenta Femandes.-----------------------------------------------------------------------------Zero urn zero trés.- Uma informagao, prestada peio Técnico Fernando Teles,
relacionada com a colocagao e regulamentagao de sinais de transito, de estacionamento
para Defioientes (H1a+Modelo 11d), na Freguesia de Soutelo, cuja fotocopia se encontra
inserta a folhas vinte e trés e vinte e quatro da minuta da presente ata, DELIBERAQAO:
Deliberado, por unanimidade, proceder a colocagéo e reguiamentacao de sinais de
transito de estacionamento para Deficientes (H1a+Modelo 11d), na Freguesia de
Soutelo, de acordo com a informacao prestada pelo Técnico.--------------------------------------------Zero am zero quatro.- Presents a proposta numero dezoito mil e quarenta e dois
barra dois mil e vinte e um, apresentada pelo Senhor Vereador da Qualidade, do
Ordenamento e da Gestao do Territorio, relacionada com a atribuioao do suplemento de
penosidacie e insaiubridade, propondo, ainda, a alteragao ao mapa de pessoal para dois mil
e vinte e um e conseqoente submissao a Assembleia Municipal, cuja fotocopia se encontra
inserta a folhas vinte e cinco e vinte e seis da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A
Cémara delibera, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada. Remeta-se a
Assembieia Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------------~-Zero um zero cEnco.- Presente a proposta numero dezoito mil e setenta e dois
barra dois mil e vinte e um, apresentada peio Senhor Vereador da Qualidade, do
Ordenamento e da Gestao do Territorio, respeitante ao reiatorio da avaliagao do
desempenho no émbito do SIADAPS, para que o orgao executivo deiibere submeter a
Assembleia Municipai o respetivo relatorio que retrata a implementagao do SIADAP3 no
biénio de dois mil e dezanove e dois mii e vinte, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas
vinte e sete a trinta e oito da minute da presente ata. DELIBERAQAO: A Camara delibera,
por maioria, aprovar a submisséo do relatorio at Assembleia Municipal. Os Senhores
Vereadores do Partido Sociaiista abstém-se por se tratar de matéria eminentemente
administrative.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zero um zero seis.- Presente uma informaoao prestada pelo Chefe da Divisao de
Eduoacao e promocéo Sociai, Dr. Adelino Machado, relativa a atribuigao de um apoio
ﬁnanceiro no montante de €1.00G,OO (mil euros) ao Clube de Tiro Bracara Augusta, para
fazer face as despesas relacionadas com a edigao do dois mil e vinte e um do “Bracara
Augusta Match", que se realizaré no Complexo de Cabanelas nos dias nove, dez e onze de
julho proximo, de acordo com a informacao prestada pelo Técnico, cuja fotocopla se
enoontra inseda a folhas trinta e nove e quarenta da minuta da presente ata.
DELIBERAQAO: Deliberado, por unanimidade, atribuir um apoio ﬁnanceiro no
montante de €1.000,00 (mil euros) ao Clube de Tiro Bracara Augusta, para fazer face
as despesas retacionadas com a edigéo do dois mil e vinte e um do “Bracara Augusta
llltatcif’, que se reaiizaré no Complexo de Cabanelas nos dias nove, dez e onze de
julho proximo, de acordo com a informacﬁo prestada pelo Técnico.--------------------------2/3
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----------Zero um zero sete.- Presente um oficio da Fabrica da lgreja Paroquial de Santa
Marinha de Nevogilde, a solicitar um apoio ﬁnanceiro, no montante de €1.000,00 (mil
euros), para aquisicao de elemento arquiteténico religioso - imagem de Santa Marinha, cuja
fotocopia se encontra inserta a folhas quarenta e um e quarenta e dois da minuta da
presente ata. DELIBERAQAO: Deliberado, por unanimidade, atribuir um apoio
ﬁnanceiro, no montante de €1.000,00 (mil euros), a Fébrica da lgreia Paroquial de
Santa llllarinha de Nevogiide para aquisicao de elemento arquitetonico religioso imagem de Santa Marinha.----------------------------------------------------------------------------------~----------Zero um zero oito.- Para aprovacao da Excelentissima Camara, presents o
protocoio a ceiebrar entre o Municipio de Vila Verde e a Junta de Freguesia de Lanhas,
para a concretizacao da requaiificagao da zona envolvente a Capeia de Sao Geraldo, em
Lanhas, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas quarenta e trés a quarenta e sate da
minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Camara delibera, por unanimidade, aprovar
0 protocolo a celebrar entre o Municipio de Vila Verde e a Junta de Freguesia de
Lanhas, para a concretizacao cta requalificacao da zona envolvente a Capela de Sao
Geraldo, em Lanhas.---------------------------------------------------------------------------------------------~»-------Zero um zero nove.- Presente uma informacao, subsorita pela Técnica Superior
Dr? Otilia Fernandes, relacionada com a proposta de celebraoao de contratos de
arrendamento/Contratos de Cedénoia de lnstalaooes, nos termos dos contratos celebrados
anteriormente com a lEMil\iHO, com prazo limitado, cuja fotocopia se enoontra inserta a
folhas quarenta e oito da minuta da presents ata. DELIBERAQAO: A Camara deiibera,
por unanimidade, retirar o assunto da ordem de trabalhos, para uma melhor
apreciac:-‘io.--------------------------------------------------------------------------------------------------------~----------Zero um dez.- Presente uma informagzao, prestada pela Técnica Superior, Dr?‘ Otilia
Fernandes, reiaoionada com o contrato-promessa de transmissao onerosa a celebrar com a
“Visabeira - lnfraestruturas, i_imitada" (aiteraoao ao contrato dois mil e vinte e um/JURCON/cinco), cuia fotooopia se encontra inserta de foihas quarenta e nove a cinquenta e
dois da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Camara deiibera, por unanimidade,
aprovar o contrato-promessa de transmissao onerosa a ceiebrar com a “Visabeira infraestruturas, Limitada" (alteracao ao contrato dois mil e vinte e
umIJUR-CONIcinco).------------------------------------------------------------------------------------------------------Procedeu-se a leitura da minuta da reuniao do Executivo, a qual foi aprovada por
todos os eiementos presentes na reuniao. ---------------------------------------------------------------------------E nada mais havendo a tratar, peio Senhor Presidente foi declarada encerrada a
reuniao eram dez horas e quinze 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 reuniao, nos termos 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 i_omba da Mota, Coordenador da Unidade de Contratacao
Pdbéica e Expediente Gerai, a redigi, subscrevi e assino. ----------------------------------------------O Presidents da Camera,
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