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ATA DA REUNIAO ORDINARIA DE 05/07/2021
----------Aos cinco dias do mes de julho do ano de dois mil e vinte e um, realizou~se uma
reuniéo ordinaria da Camara Municipal de Vila Verde, no edifioio dos Paoos do
Concelho, sob a Presidéncia do Senhor Presidents da Cémara Antonio Fernando
Nogueira Cerqueira Vilela, e corn a presenga dos Senhores Vereadores, Manuel do
Oliveira Lopes, Jéilia Maria Caridade Rodrigues Fernandes, Patricio José Correia Pinto
Aratrjo, Jose Augusto lvlargal Morals, Luis Loureiro de Castro e Claudia da Conceigao
Cachetas Pinto. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----------Secretariou o Coordenador da Unidade de Contratagao Ptrbllca e Expediente
Geral, Nuno Miguel Lomba da l\/Iota. ------------------------------------------------------------------------------A reuniéo realizou-se através de modalidade mista, combinando o formato
presenciai com meios de comunicagao a disténcia, ao abrigo do disposto no ntzmero um,
do artigo terceiro, da Lei mlmero um-A barra dois mil e vinte, de dezanove de margo, na
redagao atual. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Verlficada a presenoa do nilrnero legal de Vereadores fol pelo Senhor Presidents

da Camera, declarada aberta a reuniao eram nove horas e trinta minutos. -----------------------------BALANCETE: Presente o resume diério da Tesouraria relativo ao dia dois do
més de julho do ano dois mil e vinte e um que acusava um saldo pecuniarlo de nove
milhoes oento e sessenta mil setecentos e cinquenta e oinco euros e quarenta e sete
céntimos, cuja fotocopia se enoontra inserta a folhas treze e catorze da minuta da
presents ata. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------EXPEDIENTE: O que segue, acompanhado de todos os processos para
veriﬁcagao da Exceleratissirna Edilidade. -------------------------------------------------------------------------Presente, para aprovaoao da Excelentissima Cémara, a ata da reuniéo ordinaria
de vinte e um de }unho de dois mil e vinte e um, cuja fotocopia se encontra inserta de
folhas quinze a dezassete da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Cémara
delibera, por maioria, com a abstengao da Senhora Vereadora Claudia da
Conceigﬁo Cachetas Pinto, aprovar a referida ata. A Senhora Vereadora Cléudia
Pinto, nao participou na votagao por 1150 ter estado presents na reuniﬁo a que a
ata diz respeito.--------------------------------------------------------------------------------------------------------ANTES DA ORDEM DO DSA:--------------—------------------—-----------------------------——--~
----------Nao foram apresentados assuntos no periodo antes da ordem do dia.._~~~~~~~~-~~-~~
----------ZERO UM.- CONHECIMENTOS BARRA RATIFICAQCES:------------~-----------------------~-Zero um zero um.- Para conhecimento do executivo, presentes as listagens
elaboradas pela Diviséo de Aguas e Saneamento, relativas aos despachos proferidos
pelo Senhor Vereador do Ambienteh Desporto e Atividades Eoonomicas, em processos
de contratos de éigua e recolha cle Aguas Residuais Domésticas, referentes ao més de
maio de dois mil e vinte e um, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas dezoito a
vinte e quatro da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Cémara toma
conhecimento.----------------------------------------------------------------------------------------------------------ZERO DOlS.- DIVERSOS:------------------------------------------------------------------—---—~
----------Zero dois zero um.- Urna informagéo, prestada pela Técnica Superior de
Educagao Dr?‘ Silvia Rodrigues, respeitante a designagao de representantes do
Municipio a integrar 0 Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de Moure e Ribeira
do Neiva, cuja fotocopia se enoontra inserta a folhas vinte e cinco da minuta da presente
ata. DELIBERAQAO: Deliberado, por unanimidade designer os representantes do
Municipio a integral" o Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de Moure e
Ribeira do Neiva os elementos a seguir indicados: Dr.“ Jfllia Maria Caridade
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Rodrigues Fernandes — Vereadora do Pelouro da Educagao, Cultural e Agao
Social; Dr. Adelino lliiachado, Chefe de Divisao de Educagﬁo e Promog:-'io Social e
Dr“ Ana Cristina Gongalves Scares, Técnica Superior de Educagﬁo.-------------------------------Zero dois zero dois.- A informaoao, subscrita pela Técnica Superior de Sen/ir;o
Social, Dr’ Isabel Lopes, relacionada com um pedido de apoio a frequéncia gratuita no
Jardim de infancia, para a menor Beatriz Debora Monteiro, residente na Freguesia cle
Parada de Gatim, deste Concelho, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas vinte e
seis a vinte e nove da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Camara, delibera
por unanimidade apoiar a frequéncia gratuita no Jardim de lnfancia, da menor
Beatriz Débora Monteiro, residents na Freguesia de Parada de Gatim, deste
Concelho. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zero dois zero trés.- Presente o processo ntimero zero um barra dois mil e
dezoito barra quinhentos e cinquenta e um, em nome de Solar de Febros lnvestimentos Limitada, sito no lugar de Rego do Faial, Freguesia de Oleiros, instruido
com o auto de vistoria, para efeitos de recegao provisoria das obras de urbanizaoao e
consequenie redugao da cauoao com base no teor do auto de vistoria realizada em
quinze de junho de dois mil e vinte e um e no parecer da Chefe da Diviséo da Qualidade
Atendimento e Fiscalizagao datado de dezasseis de junho de dois mil e vinte e um, cuja
fotocépia se encontra inserta de folhas trinta a trinta e dois da minuta da presents ata.
DELEBERAQAO: Deliberado, por unanimidade, proceder a recegao provisoria das
obras de urbanizagao e consequente redugao da caugao com base no teor do auto
de vistoria realizada em quinze de junho de dois mil e vinte e um e no parecer da
Chefe da Divisﬁo da Quaiidade Atendimento e Fiscalizagﬁo datado de dezasseis de
junho de dois mil e vinte e um, referente ao processo nfimero zero um barra dois
mil e dezoito barra quinhentos e cinquenta e um, em nome de Solar cle Febros lnvestimentos Limitacia.------------------------------------------------------------------------------~-V~~-~
----------Zero dois zero quatro.- Presents o prooesso zero trés barra dois mil e vinte e
um barra quatrocentos e vinte e quatro, em nome cle Rosa cia Silva Mota Oliveira,
referents a uma operagao urbanistioa, no lugar de Sande de Baixo, Uniao das
Freguesias de Sande, Viiarinho, Barros e Gomide, para emissao do oompetente parecer,
tendente 21 emissao de certidao de compropriedade, ao abrigo do artigo cinquenta e
quatro, numero um, da Lei nizmero noventa e um barra noventa e cinco, de dois de
setembro, na redagao que lhe foi conferida pela Lei numero setenta barra dois mil e
quinze, de dezasseis de iuiho, tendo em consideraoao o teor das informagoes téonicas

constantes do prooesso, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas trinta e trés a trinta
s seis da minuta da presents ata. DEUBERAQAO: A Cémara delibera, por
unanimidade, emitir parecer favorével para emisséo de certidao de
compropriedade, ao abrigo do artigo cinquenta e quatro, némero um, da Lei
némero noventa e um barra noventa e cinco, de dois de setembro, na redagéo que
lhe foi conferida pela Lei nirmero setenta barra dois mil e quinze, de dezasseis de
julho, nos termos das informagﬁes técnicas constantes do processo zero trés
barra dois mil e vinte e um barra quatrocentos e vinte e quatro, em nome de Rosa
da Silva Mota Olive-ira.------------------------------------------------------------------------------------~~
----------Zero dois zero cinco.- Para aprovagao da Excelentissima Cémara, presents o
protocolo de oolaboragao a celebrar entre o Municipio de Vila Verde e a Junta de
Freguesia da Uniao de Freguesias de Carreiras Sao Miguel e Carreiras Sao Tiago,
tendo em vista os encargos com a empreitada de rede publica de agua para consumo
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humano em cinquenta e duas habitacoes, no lugar de Penas, em Carreiras Sao Tiago,
corn cerca de mil e novecentos metros, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas
trinta e sete a quarenta e dois da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: Deliberado,
por unanimidade aprovar o referido protocolo.-------------------------------------------------------------Zero dois zero seis.- Para aprovagao da Excelentissima Camera, presente o
protocolo de colaboracao a ceiebrar entre o Municipio de Vila Verde e a Freguesia de
Coucieiro, para comparticipar o valor necessario para trabaihos de desmatacao e
arrelvamento da zona de lazer do Garrafas e a construgao do ramal de sanearnento
basico e de agua péibiica na Rua do Rio Homem, em Coucieiro, cuja fotooopia se
encontra inserta de foihas quarenta e tree a cinquenta e trés da minute da presents ata.
DELIBERAQAO: Deliberado, por unanimidade aprovar o referido protocolo.--------------------Zero dois zero sete.- Para aprovagao da Excelentissima Camara, presents o
protocolo de colaboragao a celebrar entre o Municipio de Vila Verde e a Freguesia de
Geme, para comparticipar o financiamento necessario para a segunda fase de criagao
de um Parque Desportivo e de Lazer de Santa Engrécia de Geme que conternpla o
ajardinamento com relva, a instaiacao de um sistema de rega automatico e se proceda a
coiocagao de trés candeeiros de iluminacao publica, cuja fotocopia se encontra inserta
de folhas cinquenta e quatro a sessenta da minuta da presente ata. DELIBERAQAO:
Deliberado, por unanimidade aprovar o referido protocolo.----------------------------_---p--~
----------Zero dois zero oito.- Para aprovagao da Excelentissima Camera, presents 0
protocolo de colaboracao a celebrar entre o Municipio de Vila Verde e a Junta de
Freguesia de Aboim da Nobrega e Gondomar, para conceder um apoio ﬁnanceiro, para
a construcao de muros de suporte e de vedagao de propriedades no ambito das obras
de alargamento e beneficiacao da Rua de Covais — Aboim da Nobrega, cuja fotocopia se
encontra inserta de folhas sessenta e um a sessenta e seis da minute da presents ata.
DEUBERAQAO: Deiiberado, por unanimidade aprovar o referido protocolo.------—~_~-----------Zero dois zero nove.- Para aprovacao da Excelentissima Camara, presente o
protoooio de colaboragao a celebrar entre o Municipio de Vila Verde e a Freguesia de
Ponte Sao Vicente, para comparticipar o valor necessario para a aquisicao de cerca de
doze mii metros quadrados de terreno para a criagao da Zona de Lazer do Serém, em
Ponte Sao Vicente, cuja fotocopia se encontra inserta de foihas sessenta e sete a
setenta e trés da rninuta da presente ata. DELIBERAQAO: Deliberado, por
unanimidade aprovar 0 referido protocolo.--------------------------------------------------------~
----------Zero dois dez.- Para aprovacao da Excelentissima Camera, presente o
protocoio de colaboragao a celebrar entre o Municipio de Vila Verde e a Freguesia de
Cabanelas, para comparticipar o financiamento neoessario a oonstrucao de um muro de
suporte em redor da respetiva Mortuaria, cuja fotocopia se encontra inserta de foiltas
setenta e quatro a oitenta e um da minuta da presente ata. DELIBERAQAO:
Deliberado, por unanimidade aprovar o referido protocolo.---------------------------------»~--------Zero dois onze.- Para aprovacao da Excelentissima Cémara, presente o
protocoio de coiaboracao a celebrar entre o Municipio de Vila Verde e a Junta de
Freguesia da Uniao de Freguesias de Pico cle Regalados, Gondiaes e Mos, para um
apoio tinanceiro por parte do Municipio de Vila Verde, prooeder a obras de alargamento
da Estrada Municipai quinhentos e trinta e um — um (Avenida Padre Jose Luis Di.
Ferreira), via principal de acesso a lgreja Paroquial do Pico de Regalados e respetiva
concordancia com a Estrada Municipal quinhentos e trinta e sete, cuja fotocopia se
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encontra inserta de folhas oitenta e dois a noventa e um da minuta da presents ata.
DELIBERACAO: Dsiiberado, por unanimidade aprovar o referido protocolo.-----------------~~Zero dois doze.- Para aprovacao da Excelentissima Camara, presents 0
protocolo ds colaboracao a celsbrar entre o Municipio de Vila Verde s a Freguesia de
Vita Verde e Barbudo, para comparticipar o finanoiamento necessario a construgao da
Casa Mortuaria de Barbudo, cuja fotocépia se encontra inserta ds folhas noventa e dois
a noventa e oito da minuta da presents ata. DELIBERACAO: Deliberado, por
unanimidade aprovar o referido protocolo.-----------------------------------------------------------------~Zero dois treze.- Para aprovacao da Excelentissima Camera, presents o
protocolo de colaboracao a celsbrar entre o Municipio de Vila Verde e Freguesia de
Oleiros, para comparticipar o finanoiamento necessario para o ajardinamsnto da Avenida
do Progresso naquela Freguesia, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas noventa e
nove a cento e seis da minuta da presents ata. DELIBERAQAO: Deliberado, por
unanimidade aprovar o referido protocoio.----------------------------------------------------------------~~Zero dois catorze.- Para aprovacao da Excelsntissima Camara, presents o
protocolo de colaboracao a celsbrar entre o Municipio de Vila Verde e a Coopsrativa
Agricoia de Vila Verde, CRL - Caviver, para a concretizacao das obras ds requalificacao
das sues instalagoss, cuia fotocopia ss encontra inserta de folhas cento e sets a cento s
doze da minute da presents ata. DEUBERACAO: Deliberado, por unanimidade
aprovar o referido protocoio.----------------------------------------------------------------------------~
----------Zero dois quinze.- Para aprovacao da Excelentissima Camara, presents o
protocolo ds colaboracao a celsbrar entre o Municipio de Vila Verde e o Centro Social
do Vale do Homem, para a concrstizagao das obras de construgao da Casa da Alegria,
do Jardim Terapéutico e Sensoriai e de diversas infraestruturas publicas daquele Centro,
cuja fotocopia se encontra inserta ds foihas cento e trezs a cento e dezoito da minuta da
presents ata. DELEBERACAO: Deliberado, por unanimidade aprovar o referido
protocolo.----------------------------------------------------------------------------------------------------~5---~~-----Zero dois dezasseis.- Para aprovacao da Excelentissima Camera, presents o
protocoio de colaboragao a celsbrar entre o Municipio de Vila Verde e a Associagao
Desportiva de Aboim de Nobrsga, para comparticipar ﬁnanceiramente as obras de
construpao de uma bancada coberta no Campo de Jogos Fonts Perdiz, em Aboim da
Nobrega, que se dsstina a criar condigdes para a salvaguarda da saude e seguranga
dos participantes s adeptos das atividades Dssportivas, Culturais e Recreativas ali
promovidas por aqusla entidade, cuja fotocopia se encontra inserta ds folhas cento s
dezanovs a cento e vinte e sets da minuta da presents ata. DELIBERACAO:
Deliberado, por unanimidade aprovar 0 referido protocolo.-------------------------------------------Zero dois dezassete.- Para aprovacao da Excelsntissima Camara, presents o
protocolo de coiaboracao a celsbrar entre o Municipio de Vila Verde e o Centro Social
Paroquial de Parade de Gatim, que visa a concretizacao das obras de
construgao/criacao ds um Centre do Dia no Csntro Social da Paroquia de Parada ds
Gatim, cuja fotocopia se encontra inserta ds folhas cento e vinte e oito a cento e trinta s
tres da minute da presents ata. DELIBERAQAO: Deliberado, por unanimidade
aprovar o referido protocolo.--------------------------------------------------------------------------------------Zero dois dezoito.- Presents a proposta numero dezanove mil seiscentos e
quarenta barra dois mil e vinte e um, apresentada pelo Senhor Vereador da Qualidade,
Ordenamento e Gestao do Territorio, Dr. Manuel Lopes, relacionada com a abertura de
procedimsnto concursai comum para a constituigao de rslacao juridica de emprego
‘
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pubiico por ternpo indeterminado, na carreira e categoria ds Técnico Supsrionarea de
arquitetura - para o Service de Apreciagao, da Divisao de Urbanizacao e Edificacao,
para preenohirnento de um posto ds trabalho, cuja fotocopia ss encontra inserta de
folhas cento e trinta e quatro a cento e trinta e nove da minuta da presents ata.
DELEBERACAO: A Camera delibera, por maioria, com a abstengao dos Senhores
Vereadores do Partido Socialista aprovar a proposta apresentada pelo Senhor
Vereador da Quaiidade, Ordenamento e Gsstao do Territério, Dr. Manuel Lopes,
relacionada com a abertura de procedimento concursal comum para a
constituigao de relagao juridica ds emprsgo pdblico por tempo indeterminado, na
carreira e categoria de Técnico Superior-area de arquitstura — para o Servigo de
Apreciagao, da Divisao de Urbanizagao e Edificacao, para preenchimento de um
posto de trabalho. Os Senhores Vsreadores do Partido Socialista abstiveram-se
por se tratar de rriatéria eminentemente administrative.-------------------------------------------------Zero dois dezanove.- Presents uma proposta, apresentada pelo Senhor
Presidents da Camera, para reaiizacao de contratos de cedencia de instalacoes as
empresas instaladas no edificio do IEMINHO (lnstituto Empresarial do Minho) oujos
contratos se encontravam em vigor a data da aquisicao pelo Municipio dos Bens
Patrirrioniais do lnstituto Emprssariai do Minho, cuja fotocopia se encontra inserta de
folhas cento e quarsnta a cento e cinquenta e seis da minuta da presents ata.-----------------------Os Senhores Vsreadores do Partido Socialista apressntaram a seguinte
questao: Questiona-se se os services administrativos do edificio serao intsgralmente
assegurados por funcionarios do Municipio ou se pretendsm estabelecer algum tipo de
contrato que vise manter o ex-Diretor do IEMINHO — Rui Fernandes - em fungoes, uma
vez que 0 mesmo no dia dezasseis de junho de dois mil e vinte e um, depois da suposta
extincao do seu posto ds trabalho em virtude da insolvancia do lEMlinho, parece
continuar em furicoes.-------------------------------------------------------------------------------------------------0 Senhor Presidents esclareceu que, nests momento, nao ha qualquer relacao
contratuai com nenhum dos trabalhadores do extinto IE-Minho e que 0 edificio se
encontra a ssr gerido unicaments por funcionarios do Municipio. --------------------------------—
----------DELIBERACAO: A Camara delibsra, por unanimidade, e como medida
extraordinaria e temporaria e como forma de acautelar a situagao das empresas
que se encontram instaladas no ediﬁcio do Ex-lEMinho (lnstituto Empresarial do
Minho) a data da respetiva aquisigao pelo Municipio ds Vila Verde, conceder-lhes a
possibilidads de manter o acesso aquelas instalagées até trinta e um de dezembro
de dois mil e vinte e um, para que estas possam encontrar outras solucées de
locaiizagao e que permita, em suma, a continuidade dos respetivos projetos de
investimento. ii/lais deiihera autorizar o Senhor Presidents da Camara a firmar com
as empresas que se encontravam instaladas no edificio do Ex-lEMinho
imediatamente antes da sua aquisigao pelo Municipio contratos de cedéncia de
instalagoes temporarias, com 0 iimite de trinta s um de dezembro do corrente ano
de dois mil e vinte e um, nos termos do modelo de contrato-tipo que se anexa a
presents proposta.---------------------------------------------------------------------------------------------------»Os Senhores Vereadores do Partido Socialista aprssentaram a seguinte
deciaragao: Em reuniao do Executive Camarario de dois de marco de dois mil e vinte,
foi criada uma cornissao para, e transcreve~se da correspondents ata, “...estudar as
possiveis soiucees gestionarias para garantir o melhor modelo de funcionamento que
saivaguarde 0 interesse publico, o qual devsra estar ligado ao empreendsdorismo, ao
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fomento da atividade economics e ao emprego”. Em reunioes daquela comissae e em
sede de reunioes do Executive Camarario, foi repetidaments afirmado, por todos, que a
finalidade a dar ae patrimonio do ex-IEMINHO deveria ssr, preferencialrnente, a criacao
ds um pelo de Ensino Superior, tsndo o Senhor Presidents da Camera afirmade o seu
compromisso s propesito de encetar contactos com todos es possiveis intsressados,
tsndo sido exemplificadas aigumas lnstituicoes, tais como a Universidade do Minho e o
lSAVE. Na proposta que agora é apresentada é reitsrado o proposite de destinar o
patrimonie imobiliario e move! do ex-lEMlNHO a instalacao de um polo de Ensino
Superior e/ou de investigacao no Concslho de Vila Verde dsvsndo, para o efeito, a
Camera Municipal estabelecsr contactos com lnstituicoes Universitarias ou institutes
Peiitécnicos para o deserivolvirnsrito de uma parceria visando atingir tal desiderato. E na
mesma proposta informs ainda o Senhor Presidents da Camera ter sido ja snoetados
contactos corn sntidades relaoionadas corn 0 Ensino Superior no sentido de ali poder
instalar~se um pelo de ensino/formaoao, tsndo a Universidade do Minho manifestado
interesse em instalar nests sdificio um projeto de formacao ligado a Escola ds Economia
e Gestao. Per Carta Aberta ds trinta de junho passado, do Diretor da Escola Profissional
Amar Terra Verde e ISAVE, eriderecada so Executive Camarario e com pedido de
divulgacao junto da Assembleia Municipal, manifsstando o interesse em estabelscer
uma parceria com e Municipio sobre o assunto, é posslvel concluir que, pelo menos ate
aquela data, aquela lnstituicao de Ensino Superior nao havia sido contactada no ambito
dests processo, facto que, registe-se, ss lamenta. Da lsitura daquela Carta Absrta, ﬁca
reforcada a ideia da exequibilidade quanto a tinalidade preferencial a dar aquele
patrimonio, ds um pole de Ensino Superior, por todos foi manifestada. Entretanto, e
atentos os motives invecados no rsquerimento anexe a proposta, entendemos que
deverao ssr acautelados os postos de trabalho existentes, pelo que ss concorda com a
propesta, enquanto medida temporaria e sxcecional, de permitir a manutsncao naquslas
instaiacees do ex-lEMlNl~iO, com o limits de trinta e um de dezembro, improrrogavsl, as
empresas que, a data da sua aquisicao pela Camara Municipal de Vila Verde, se
encontravam ai instaiadas. -------------------------------------------------------------------------------------------Zero dois vinte.- Presents e processo zero trés barra dois mil e vinte e um barra
quatrooentos e vinte, em nome de Joaquim Azevedo da Costa, referents a uma
operacao urbanistica, sita no iugar de Corredoura, Uniao das Freguesias da Ribsira do
Neiva, para emissao do oompetente parecer, tsndente a emissao de certidao de
compropriedads, ao abrigo do artigo cinquenta e quatro, niimero um, da Lei numsro
noventa s um barra noventa s cinco, de dois de setembro, na redacao que lhs foi
conferida peia Lei nurnsro setenta barra dois mil e quinze, de dezasseis de julho, tsndo
em consideracao o teor das informacoes técnicas constantes do processo, cuja
fetocopia se encontra inserta de foihas cento s cinquenta s sets a cento e sessenta da
minuta da presents ata. DELIBERACAO: A Camara delibera, por unanimidade, emitir
parecer favoravel para emissao de certidao de compropriedade, ao abrigo do
artigo cinquenta e quatro, nﬁmero um, da Lei numsro noventa e um barra noventa
s cinco, ds dois de setembro, na rsdagao que lhe foi cenfsrida pela Lei numere
setenta barra dois mil e quinze, de dezasseis de julho, nos termos das
informagéss técnicas constantes do processo zero trés barra dois mil e vinte e um
barra quatrecentes e vinte, em nome ds Joaquim Azevedo da Costa.---------------------------~~Zero dois vinte e um.- Uma informacao, prestada pela Tecnica Superior Dr?
Otilia Fsrnandes, relacionada com a slaboracao ds minuta de escritura de permuta para
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construcao da Zona ds Lazer de Vila Verde, em que tiguram como proprietarios Jose
Rodriguss Barbosa e Maria Helena Ferrsira Malheiro Barbosa, cuja fotocopia ss
encontra inserta de foihas cento e sessenta s um a cento e setenta s dois da minuta da
presents ata. DELIBERACAO: A Camara dslibera, por unanimidade, aprovar a
Permuta, nos termos da minuta, segundo a qual es Senhores José Rodrigues
Barbosa e mulher, Maria Helena Ferreira Malheiro Barbosa csdem ao Municipio de
Vila Verde o prédio rfrstico, dsnominado Campo do Agude, composto por terrsno
de lavradio e vidonho, site no lugar de Lamas, Freguesia de Vila Verde e Barbudo,
descrito na Conservatoria do Registo Prediai de Vila Verde sob 0 mimero mil
quatrocentos e cinquenta s cinco - Barbudo, inscrite na matriz sob o artigo mil
duzsntos e quarenta e oito, e, por sua vez, o Municipio cede aquelss o prédio
urbane, composto por um lots de tsrreno destinado a construcao urbana, com a
area de oitocentos e oitenta metros quadrados, site na Avenida Dr. Antonio
Ribeiro Guimaraes, Freguesia de Vila Verde e Barbudo, Concelho de Vila Verde,
dsscrito na Conservatéria do Registo Predial sob o nﬁmsro setecentos e
cinquenta e dois - Viia Verde, inscrite na respstiva matriz sob o artigo mil duzsntos
e vinte.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~-Zere dois vinte e dois.~ Para aprovacao da Excelentissima Camara, presents o
protocolo de colaboracao a celsbrar entre 0 Municipio de Vila Verde s a Freguesia da
Loureira, para um apoio financeiro por parts do Municipio, para fazsr face aos encargos
corn a construcao de muros de suporte e vedacao da “Quintado Fundao" - Loureira que
psrmitirao precsdsr ao alargamsnto da Estrada Municipal quinhentos e sessenta e seis
(Rea Sarita Euialia), cuia fotocepia se encontra inserta de folhas cento e setenta e trés a
cento e oitenta da minuta da presents ata. DELIBERACAO: Deiiberado, por
unanimidade, aprovar o referido protocolo.------------------------------------------------------------------Zsro dois vinte e trés.- Para aprovacao da Excslentissima Camera, presents o
protocoio ds coiaboraeao a ceiebrar entre o Municipio de Vila Verde e a Freguesia -da
Loureira, para comparticipar financeiramente as obras ds construcao do edificio-sede da
Junta de Freguesia da Loursira, cuja fotocepia ss encontra inserta de folhas cento e
oitsnta e um a cento e oitsnta e nove da minute da presents ata. DELIBERACAO:
Deliberado, por unanimidade, aprovar o referido protocolo. Remsta-se a
Assembieia ll/tunicipai.------------------------------------------------------------------------------------~----------Zero dois vinte e quatro.- Presents o processo zero trés barra dois mil e vinte e
urn barra quinhentos e sessenta e um, em nome de Maria Aurora Vieira Dias, referents a
uma opsracao urbanistica, siia no iugar ds Geuvim, Freguesia ds Valdreu, para smissao
do oompetente parecer, tendente a emissao de certidao de compropriedads, ao abrigo
do artigo cinquenta e quatro, numero um, da Lei numsro noventa e um barra noventa e
cinco, de dois de setsmbro, na redacao que lhe foi conferida pela Lei numero setenta
barra dois mil e quinzs, de dezasseis ds iulho, tsndo em considsracao o teor da
infermacao técnica constants do processo, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas
cento s noventa a cento s noventa e dois. DELEBERACAO: A Camara dslibera, por
unanimidacis, emitir parecer favoravel para emissae de certidao ds
compropriedads, ao abrigo do artigo cinquenta e quatro, numsro um, da Lei
niimero noventa s um barra noventa e cinco, de dois de setsmbro, na redagao que
lhe foi confsrida pela Lei nﬁmero setenta barra dois mil s quinze, de dezasseis de
julho, nos termos das informagfaes técnicas constantes do processo zero trés
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barra dois mil e vinte e um barra quinhentos e sessenta e um, em nome de Maria
Aurora Vieira Dias.----------------------------------------------------------------------------------------------------Procedeu-se 9 leitura da minuta da reuniéo do Executivo, a qual foi aprovada por
todos cs eiementos presentes na reuniéo. ---------------------------------------------------------------------~-E nada mais havendo a tratar, pelo Senhor Presidente foi declarada encerrada a
reuniéo eram dez horas e quinze minutes, da qual para constar e devidos efeitos foi
iaviada a presents ata que vai ser devidamente assinada, consignando~se que todas as
deiiberagﬁes deia constante foram aprovadas em minuta no final da reuniéo, nos termos
do nﬂmero trés do artigo cinquenta e sete da Lei FIIJITIGFO setenta e cinco barra dois mil e
treze, de doze de setembro, para su rtir efeitos imediatos. ---------------------------------------------------E eu, Nuno Miguel Lornba da Mota, Coordenador da Unidade de Contratagéo
Pﬁblica e Expediente Gerai, a redigi, subscrevi e assino. -----------------------------------------~~
O Preside-nte da Cémara,
O Secretéréo
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