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----------Aos dezanove dias do més de iuiho do ano de dois mil e vinte e um, realizou-se
uma reuniao ordénaria da Camera Municipal de Vila Verde, no edificio dos Pacos do
Conceiho, sob a Presidéncia do Senhor Presidente da Camera Antonio Fernando
Nogueira Cerqueira Vilela, e com a presenoa dos Senhores Vereadores, Manuel de
Oliveira Lopes, Julia Maria Caridade Rodrigues Fernandes, Patricio José Correia Pinto
Araujo, Llosé Augusto Maroal Morals, Luis Loureiro de Castro e Claudia da Conceicao
Cachetas Pinto. -------------4-~~~~~~~~~~~~~~~~~--S-----------------------------A--------------------------------------------~Secretariou 0 Coordenador da Unidade de Contratacao Publica e Expediente
Geral, Nuno Miguel Lomba da ll/‘iota. ----------------------------------------------------------------------~----------A reuniéo realizou-se através de modalidade mista, combinando o formato
presencial com meios de comunicacao a distancia, ao abrigo do disposto no numero um,
do adigo terceiro, da Lei numero um~A barra dois mil e vinte, de dezanove de marco, na

redagao atuai. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Verificada a presence do numero legal de Vereadores foi peio Senhor Presidente
da Camara, declarada aberta a reuniao eram nova horas e trinta minutos. -------------------------------BALANCETE: Presente o resumo diario da Tesouraria relativo ao dia dezasseis
do mes de julho do ano dois mil e vinte e um que acusava um saido pecuniério de oito
milhoes cento e trinta e quatro mil setecentos e sate euros e trinta e oito céntimos, cuja
fotocopia se encontra inserta a folhas oatorze e quinze da minuta da presente ata. --------------------EXPEDiENTE: O que segue, acompanhado de todos os processos para
verificacao da Excelentissima Edilidade. ---------------------------------------------------------------------------Presente, para aprovacao da Exceientissima Camera, a ata da reuniao ordinaria
de cinco de julho de dois mil e vinte e um, cuja fotooopia se encontra inserta de folhas
dezasseis a vinte e ﬁres da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Céimara, aprova,
por unanimidade, a referida ata.------------------------------------------------------------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA:----------------------~--------~----------------------------------------------Os membros do executivo determinaram, por unanimidade, que se realizasse uma
reuniao do executivo no die dezasseis de agosto, as nove horas e trinta minutos. ----------~----------O Senhor Presidents comunica que estara de férias entre 0 dia vinte de julho de
dois mil e vinte e um a trinta de julho de dois mil e vinte e um e também de vinte e trés de
agosto de dois mile vinte e um a vinte e sete de agosto de dois mil e vinte e um. ----------------------O executivo aprova, por unanirnemente, um voto de louvor ao atleta Jose Leonel
de Araujo Ramaiho, pela oonquista da medalha de ouro em K1 e ainda a medaiha de
prata em k2, nos recentes campeonatos da Europa de Canoagem em Maratona dois mil e
vinte e um, cuja fotocopia se encontra inserta a folhas vinte e quatro da minuta da
presents ata. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 executivo aprova, por unanimemente, um voto de louvor ao atleia Ricardo
Sérgio Pedra de Carvalho, pela conquista da medalha de prato em K2, nos recentes
oampeonaios da Europa de Canoagem em Maratona dois mil e vinte e um, cuja foiocopia
se encontra inserta a folhas vinte e oinco da minuta da presente ata. --------------------------------------O executivo aprova, por unanimemente, um voto de louvor ao atleta Domingos
Jose Pires Magaihaes pelos diversos prémios que tem vindo a acumular no ambito do
desporto adaptado, cuja fotocopia se encontra inserta a folhas vinte e seis da minuta da
presente ata. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZERO UM.- DIVERSOS:-~-----------------------------------------------------»-----------------------------Zero um zero um.- Presente, uma informacao prestada pelo Téonico Superior de
Educacao e Promocao Social, relaoionada corn aprovaoéio da indicacao de Maria Joao
Carvalho l\/lelo Pereira, para o cargo de Coordenadora Técnica do CLDS-4G Vila Verde,
sucedendo a Paulo André Rocha Guimaraes que passara a integrar a equipa técnica, de
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acordo com a informacao prestada pelo Técnico. cuja fotocopia se encontra inserta de
folhas vinte e sete a trinta e quatro da minuta da presente ata. DELIBERAQAO:
Deliberado, por unanimidade, aprovar a indicacao de Maria Joao Carvalho Melo
Pereira, para o cargo de Coordenadora Técnica do CLDS-4G Vila Verde, sucedendo
a Pauio Andre Rocha Guimaraes que passara a integrar a equipa técnica, de acordo
com a informacaoprestada pelo Técnico.---------------_-------------------------------------------------------Zero um zero dois.- Presente 0 processo zero um barra dois mil e dezassete
barra cenio e quarenia e um, em nome de Manuel Goncalves Pereira, referente a uma
operacao urbanistica, sita no lugar da igreja, Freguesia de Geme, para deliberacao sobre
a caducidade da licenca ao abrigo do disposto no nﬁlmero oinco do artigo setenta e um do
Regime Juridico de Urbanizacao e Edificacao por forca da aplicacao da alinea a), do
ndmero trés, do referido artigo, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas trinta e cinco a
trinta e sete da minute da presente eta. DELIBERAQAO: A Camara delibera, por
unanimidade, deciarar a caducidade cia iicenca de construcao, ao abrigo do
disposto no nfzmero cinco, do artigo setenta e um, do Regime Juridico de
Urbanizacao e Edificacéo, por forca da aplicacao da alinea a), do niimero trés, do
referido artigo, referente ao processo zero um barra dois mil e dezassete barra
cento e quarenta e um, em nome de Manuel Goncalves Pereira, de acordo com as
informacoes constantes do processo.---------------------------------------------------------------------------Zero um zero trés.- Presente o processo zero um barra dois mil e dezassete
barra trezentos e nove, em nome de Ana Sofia Fernandes dos Santos, referente a uma
operacao urbanistica, sita no lugar de Fontelo, Freguesia de Soutelo, para deliberacao
sobre a caducidade da licence ao abrigo do disposto no ndmero cinoo, do artigo setenta e
um, do Regime JUi"lC|lCO de Urbanizacao e Edifioacao, por forca da aplicacao da alinea d),
do ndmero ties, do referido artigo, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas trinta e
oito a quarenta da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Camara delibera, por
unanimidade, declarar a caducidade da licenca de construcao, ao abrigo do
disposto no mimero cinco, do artigo setenta e um, do Regime Juridico de
Urbanizacéo e Edificacao, por forca da aplicacao da alinea d), do mimero trés, do
referido artigo, referente ao processo zero um barra dois mil e dezassete barra
trezentos e nove, em nome de Ana Sofia Fernandes dos Santos, de acordo com as
Enformacoes constantes do processo.---------------------------------------------------------------------------Zero um zero quatro.- Presente 0 processo zero um barra dois mil e dezassete
barra seiscentos e vinte e nove, em nome de Luis Antonio Martins Fernandes, referente a
uma operacao urbanistica, sita no iugar de Vila Nova, Freguesia de Prado Séo Miguel,
para deiiberacao sobre a caducidade da licence ao abrigo do disposto no numero cinco
do artigo setenta e um do Regime Juridico de Urbanizacao e Edificacao por forca da
aplicacao do ndmero dois, do referido artigo, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas
quarenta e um a quarenta e trés da minute da presente ata. DELIBERAQAO: A Camara
delibera, poi" unanimidade, deciarar a caducidade da licenca de construcao, ao
abrigo do disposto no néimero cinco, do artigo setenta e um, do Regime Juridico de
Urbanizacﬁo e Edificacao, por forca da apiicacﬁo do numero dois, do referido artigo,
referente ao processo zero um barra dois mil e dezassete barra seiscentos e vinte e
nove, em nome de Luis Antonio Martins Fernandes, do acordo com as informacoes
constantes do processo.----------------------------------------------------------------------------------------------Zero um zero cinco.- Presente o prooesso zero um barra dois mii e catorze barra
trezentos e cinquenta e tree, em nome de José Carlos Mourao da Rocha, referente a uma
operacao urbanistica, site no iugar de Pardieiros, Freguesia de Lanhas, para deiiberacao
sobre a caducidade da licenca ao abrigo do disposto no nfimero cinco do artigo setenta e
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um do Regime Juridico de Urbanizacao e Edificacao por forca da aplicacao da alinea a)
do numero tras, do referido artigo, cuja fotooopia se encontra inserta a fo_lhas quarenta e
quatro e quarenta e cinco da minute da presente ata. DELIBERACAO: A Camara
delibera, por unanimidade, declarar a caducidade da licenca de construcao, ao
abrigo do disposto no niimero cinco, do.artigo setenta e um, do Regime Juridico de
Urbanizacao e Edificacao, por forca da apiicacao da alinea a), do nﬁmero trés, do
referido artigo, referente ao processo zero um barra dois mil e catorze barra
trezentos e cinquenta e trés, em nome de José Carlos Mourao da Rocha, de acordo
com as informacoes constantes do processo. ----------------------------------------------------------------Zero um zero seis.- Uma informacao, prestada pela Técnica Superior Dr.a Delfina
illlendonca, relacionada com o pedido de apoio no valor de €500,00 (quinhentos euros),
para a reaiizacao do lX Concurso Regional de Piano & Orgao e o Vl Concurso Nacional
de l\/lusica de Camera de Viia Verde a levar a efeito nos dias dezassete e dezoito de julho
de corrente, de acordo com a inforrnacao prestada pela Técnica, cuja fotocopia se
encontra inserta de foihas quarenta e seis a quarenta e nove da minuta da presente ata,
DELIBERACAO: A Camera deiibera, por unanimidade, atribuir um apoio financeiro
€§00,00 (quinhentos euros), para a reaiizacao do IX Concurso Regional de Piano &
Orgao e 0 V1 Concurso Nacional de Mfasica de Camara de Vila Verde a levar a efeito
nos dias dezassete e dezoito de julho de corrente, de acordo com a informacao
prestada pela Técnica.--------------------------------------------------------------------------------------------------Zero um zero sete.- Urna informacao, prestada pelo Senhor Engenheiro Pedro
Gama, relacionada com a abertura de procedimento concursal de “Rede do Saneamento
de aguas residuals em varias Freguesias do Conoelho de Vila Verde — Prado Sao Miguel,
Sabariz, Lanhas, Lage, Esqueiros e Carreiras Sao Miguel", cuja fotocopia se encontra
inserta de folhas cinquenta a cento e trés da minute da presente ata. DELIBERACAO:
Face a informacao prestada pelo Chefe da Divisao de Aguas e Saneamento, a cujos
fundamentos se adere e que aqui se consideram integralmente reproduzidos, a
Camara delibera, por unanimidade, autorizar a abertura de um Concurso Pdblico,
nos termos da alinea b), do artigo dezanove, do Codigo dos Contratos Publicos,
para contratacao da empreitada denominada por <<Rede de Saneamento de aguas
residuais em varias Freguesias do Conceiho de Vila Verde - Prado Sao Miguel,
Sabariz, Lanhas, Lage, Esqueiros e Carreiras Sac Miguel». Aprovam-se 0 Programa
de Concurso e 0 Caderno de Encargos e os respetivos anexos, designadamente o
projeto de execucao (cfr. nomero dois, do artigo quarenta, do Cédigo dos Contratos
Pﬁbiicos). Nomeiam-se para o Jiiri do concurso os seguintes técnicos: Presidents:
Engenheiro Antonio Pedro Fernandes Rodrigues Gama; Primeiro Vogal: Jorge
Domingos Teixeira Pinto; Segundo Vogal: Dr. Nuno Miguei Lomba da Mota;
Primeiro Vogal suplente: Engenheira Ana Camila Correia Vieira; Segundo Vogal
supiente: Engenheiro José Manuel Bezerra Silva Barbosa. Delegam-se todas as
competéncias previstas no Codigo dos Contratos Pdblicos no JL'1ri nomeado, sem
prejuizo do disposto na parte finai do nfzmero dois, do artigo sessenta e nove, do
Codigo dos Contratos Pllzblicos. Proceda-se, em fase prévia ao lancamento do
procedimento, a cabimentacao orcamental da despesa e demais diligéncias
contabilisticas e financeiras aplioaveis.-------------------------------------------------------------------------Zero um zero oito.~ Presente o processo zero um barra dois mil e catorze barra
quatrocentos e sessenta e oito, em nome de Arlindo Dias Barbosa, referente a sito no
lugar da Gandara, Freguesia de Soutelo, para deliberacao sobre a oaducidade da licenca
ao abrigo do disposto no numero cinco, do artigo setenta e um, do Regime Juridico de
Urbanizacao e Edificacao, por forca da aplicacao da alinea d), do numero tras, do referido

Fls
ATA DA REUNIAO ORDINARIA DE 1910712021
artigo, cuja fotooopia se encontra inserta de folhas cento e quatro a cento e seis da
minuta da presente ata; DELIBERACAO: A Camara deiibera, por unanimidade,
declarar a caducidade da licenca de construcao, ao abrigo do disposto no nﬁmero
cinco, do artigo setenta e um, do Regime Juridico de Urbanizacao e Edificacao, por
forcada aplicacao da alinea d)‘, do niimero trés, do referido artigo, referente ao
processo zero um barra dois mil e catorze barra quatrocentos e sessenta e oito, em
nome de Arlindo Dias Barbosa, deiacordo com as informacﬁes constantes do
processo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zero um zero nove.» Presente o processo zero um barra dois mil e sete barra trés
mil setecentos e setenta e quatro, em nome de Claudia Rute da Silva Barbosa, referente
a uma operacao urbanistica, sita no lugar de Arlnho, Freguesia de Sabariz, para
deliberacao sobre a caducidade da licence ao abrigo do disposto no numero cinco, do
ariigo setenta e um, do Regime duridico de Urbanizacao e Edificacao, por forca da
aplicacao cla alinea d), do numero tras, do referido artigo, cuja fotocopia se encontra
inserta de folhas cento e seie a cento e dez da minuta da presente ata. DEUBERACAO:
A Camara deiibera, por unanimidade, declarar a caducidade da licence de
construcao, ao abrigo do disposto no niimero cinco, do artigo setenta e um, do
Regime Juridico de Urbanizacao e Edificacao, por forca da aplicacao da alinea d),
do niimero trés, do referido artigo, referente ao processo zero um barra dois mil e
sete barra trés mil setecentos e setenta e quatro, em nome de Claudia Rute da Silva
Barbosa, de acordo com as informacoes constantes do processo.-----------------------------------Zero um dez.- Uma informacao, prestada pelo Chefe de Divisao da Educacao e
Promocao Social, Dr. Adelino Machado, relativa a atribuicao de subsidlo extraordinario
aos Clubes Despoitivos, deste Concelho., cuja fotocopia se encontra inserta de foihas
cento e onze a cento e catorze da minuta da presente ata. ---------------------------------------------------Os Senhores Vereadores do Partido Socialista apresentam a seguinte
deciaracao: <<Gostariamos de questioner para quando as melhorias prometidas para o
Parque Desportivo de Cabaneias, um dos Clubes com mais anos de atividade
ininterrupta, que milita nos campeonatos da Associacao de Futebol de Braga.
Reiembramos que a vinte e seis de agosto de dois mil e dezoito foi aprovada por
unanimidade uma proposta para requalificacao desse espaco desportivo, tendo ficado
confirmado pelo Executive Partido Social Democrata que além de Cabanelas seriam
requalificados os recintos de Turiz e Coucieiro, 0 que ja tera acontecido, faltando apenas
requalificar o do Cabaneias.»------------------------------------------------------------------------------------------0 Senhor Presidents esclareceu: Os Parques Desportivos de Coucieiro e Turiz
ja se enoontram concluidos por inioiativa das Juntas de Freguesia, que sao proprietarias
do espaco e executaiam as respetivas obras. No que se concerne a Cabanelas, ainda
nao foi apresentado um pedido de irequalificacao devidamente consolidado para que
aquela instituicao possa avancar com obras de requalificacao.----------------------------------------------DELIBERACAO: A Camera delibera, por unanimidade, atribuir o subsidio
extraordinario aos Clubes Desportivos, deste Concelho, nos termos da informacao
prestada pelo Técnico.------------------------------------------------------------------------------------------------Zero um onze.- Presente o processo zero um barra dois mil e dezoito barra
quatrooentos e sessenia e um, em nome de Bruno Filipe Barreto da Rocha, referente a
uma operacao urbanistica, sita na Rue Dom Pedro V, seisoentos e noventa e seis
Freguesia de Vila Verde e Barbudo, paia deliberacao sobre a caducidade da licenca ao
abrigo do disposto no ndmero cinco, do artigo setenta e um, do Regime Juridico de
Urbanizacao e Edificacao, por forca da apiicacao da alinea d), do numero tras, do referido
artigo, cuia fotocopia se encontra inserta de folhas cento e quinze a cento e dezanove da
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minute da presente ata. DELEBERACAO: A Camara delibera, por unanimidade,
atendendo a que a obra esta em manifesta fase de conclusao, tal como se indica na
informacao técnica apresentada pelos servicos da autarquia, aprovar uma
prorrogacao do prazo de conclusao das obras em cento e oitenta dias.--------------------------~-Zero um doze.- Uma proposta, apresentada pela Senhora Vereadora do Pelouro
da Educacao, Cuitura e Acao Social, Dr.“ Julia Fernandes, relacionada com a proposta de
atribuicao de subsidies as Associacoes e Coletividades do Concelho - ano dois mil e vinte
e um, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas cento e vinte a cento e vinte e cinco da
minuia da presente ata. DELIBERACAO: A Camera delibera, por unanimidade, atribuir
os subsidies as Assooiacées e Coletividades do Concelho - ano dois mil e vinte e
um, de acordo com a proposta apresentada.------------------------------------------------------------------Zero um treze.- Presente, uma informacao prestada peia Chefe da Divisao
Juridica, Di’/3 Angela Pinheiro, para a aprovacao da proposta de resolucao para
expropriacao do terreno necessario a “Requaliﬁcacao e Ampliacao da Escola de
Esqueiros (Escoia Basica um barra Jardim de infancia)”, sito na Uniao de Freguesias de
Esqueiros, Nevogilde e Travassos, Concelho de Vila Verde, cuja fotocopia se encontra
inserta de foli}as cento e vinte e seis a cento e trinta e sate da minuta da presente ata.
DELIBERACAO: A Camara delibera, por unanimidade, aprovar proposta de
resolucao para expropriacao do terreno necessario a “Requalificacao e Ampliacao
da Escola de Esqueiros (Escoia Basica um barra Jardim de lnfancia)”, sito na Uniao
de Freguesias de Esqueiros, Nevogilde e Travassos, Concelho de Vila Verde, e
aprova, ainda, de acordo com a informacao prestada pela Divisao Juridica, os
seguintes documentos: Reiatorio de Avaliacao no qua! se descriminam e justificam
os montantes indemnizatorios da expropriacao; Proposta da Declaracao de
Utilidade Publica para a Expropriacao do terreno necessario ao alargamento do
logradouro da Escoia de Esqueiros (Escola Basica um barra Jardim de lnfancia),
com quinhentos e trinta e cinco virgula sessenta metros (535,60 m2); e Autorizacao
para diligenciar no sentido de adquirir a parcela por via do direito privado, nos
termos previstos no artigo onze, do Codigo das Expropriacoes, através da
celebracao respetiva escritura de compra e venda, caso se verifique a aceitacao por
parte dos interessados das condicoes aprovadas, hem como da avaliacao atribuida
a parcela de terreno em questao.----------------------------------------------------------------------------------Zero um catorze.- Uma informacao, prestada pelo Chefe da Divisao de Projetos e
Obras, Arquiteto Antonio Nogueira, relativa a supressao de trabalhos e execucao de
trabalhos complementares subjacentes a empreitada de “Reabilitacao do Edificio da
Antiga Escola Primaria de Vita Verde, para transformacao em Centro de Promocao de
Gasironomia e Ciencias Gastronc'>micas", cuja fotocopia se encontra inserta de folhas
cento e trinta e oito a cento e oinquenta e quatro da minuta da presente ata.
DELIBERACAO: A Camera delibera, por unanimidade, aprovar a proposta
apresentada pelo Chefe da Divisao do Proietos e Obras, suprimindo os trabalhos
referenciados na proposta e determinando que seja notificado o empreiteiro da
ordem
de realizacao dos trabalhos complementares,
procedendo-se,
posteriormente, a formaiizacao por escrito dos mesmos.------------------------------------------------Zero um quinze.- Presente o processo zero trés barra dois mil e vinte e um barra
quatrocentos e sessenia e nove, em nome de Maria Isabel Cerqueira da Silva, sita no
lugar de Sande de Baixo, da Uniao das Freguesias de Sande, Vilarinho, Barros e Gomide,
para emissao do competente pareoer, tendente a emissao de certidao de
compropriedade, ao abrigo do artigo cinquenta e quatro, numero um, da Lei ntimero
noventa e um barra noventa e cinco, de dois de setembro, na redacao que lhe fol
r-

A

-

5

Fls

ATA DA REUNIAO ORDINARIA DE 1910712021
conferida pela i_ei numero setenta barra dois mil e quinze, de dezasseis de julho, nos
termos da informacao teonica constante do processo, cuja fotocopia se encontra inserta
de folhas cento e cinquenta e cinco a cento e cinquenta e sete da minuta da presente ata.
DEUBERACAO: A Camera delibera, por unanimidade, emitir parecer favoravel para
emissao de certidao de compropriedade, ao abrigodo artigo cinquenta e quatro,
rufrmero um, ida Lei némero noventa e um barra noventa e cinco, de dois de
setembro, na redacao que the foi conferida pela Lei niimero setenta barra dois mil e
quinze, de dezasseis de julho, nos termos das informacoes téonicas constantes do
processo zero trés barra dois mil e vinte e um barra quatrocentos e sessenta e
nove, em nome de Maria Isabel Cerqueira da Silva.---------------------------------------------------------Zero um dezasseis.“ Presente o processo zero trés barra dois mil e vinte e um
barra qoatrocentos e trinta e trés, em nome de Manuel da Costa Pereira, sita no lugar de
Carreiras, da Freguesia de Pico, para emissao do competente parecer, tendente a
emissao de certidao de compropriedade, ao abrigo do artigo cinquenta e quatro, ndmero
um, da Lei numero noventa e um barra noventa e cinco, de dois de setembro, na redacao
que Ihe foi conferida peia Lei ntimero setenta barra dois mil e quinze, de dezasseis de
juiho, nos termos da informacao técnica constants do processo, cuja fotooopia se
encontra inserta de folhas cento e cinquenta e oito a sento e sessenta da minuta da
presente ata. DELEBERACAO: A Camara delibera, por unanimidade, emitir parecer
favoravei para emissao de centidao de compropriedade, ao abrigo do artigo
cinquenta e quatro, mimero um, da Lei niimero noventa e um barra noventa e cinco,
de dois de setembro, na redacao que Ihe foi conferida pela Lei niimero setenta barra
dois mil e quinze, de dezasseis de julho, nos termos das informacoes técnicas
constantes do processo zero trés barra dois mil e vinte e um barra quatrocentos e
trinta e trés, em nome de Manuel da Costa Pereira.---------------------------------------------------------Zero um dezassete.- Para aprovacao da Excelentissima Camara, presente o
protocolo de colaboracao a celebrar entre o Municipio de Vila Verde e a Freguesia da
Uniao de Freguesias de Sande, Vilarinho, Barros e Gomide, para a conclusao da
construcao de cases de banho, de um bar de apoio ao campo de logos e a sede da
Associacao de Viiarinho, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas cento e sessenta e
um a cento e sessenta e sete da minuta da presente ata. DELIBERACAO: A Camara
deiibera, por unanimidade, aprovar o protocolo de colaboracao a celebrar entre o
ililunicipio de Vila Verde e a Freguesia da Uniao de Freguesias de Sande, Vilarinho,
Barros e Gomide, para a conciusao da construcao de casas de banho, de um bar de
apoio ao campo de jogos e a sede da Associacao de Vilarinho.----------------------------------------Zero um dezoito.- Para aprovacao da Excelentissima Camara, presente o
protocolo de colaboracao a celebrar entre 0 Municipio de Vila Verde e a Fabrica da igreja
de Sao Cristovao do Pico, para a concretizacao das obras de requalificacao da lgreja
Paroquial de Sao Cristovao do Pico, que envolvem entre outras benfeitorias, a
substituicao do telhado, a oriacao de uma placa de chao e posterior revestimento em
granito e soaiho, 0 restauro de dois aitares, bem como a limpeza e pintura da fachada
exterior, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas cento e sessenta e oito a cento e
setenta e trés da minuta da presente ata. DELIBERACAO: Deiiberado, por
unanimidade, aprovar o protocoio de colaboracao a celebrar entre o Munlcipio de
Vila Verde e a Fabrica da lgreja de Sao Cristovao do Pico, para a concretizacao das
obras de requalificacao da lgreja Paroquial de Sac Cristovao do Pico, que envolvem
entre outras benfeitorias, a substituicao do telhado, a criacao de uma piaca de chao
e posterior revestimento em granito e soalho, o restauro de dois altares, bem como
a limpeza e pintura da fachada exterior.-------------_-------------------------------------------------~,
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----------Zero um dezanove.» Para aprovacao da Excelentissima Camera, presente 0
protocolo do coialooracao a celebrar entre 0 Municipio de Vila Verde e a Junta de
Freguesia da Uniao de Freguesias de Pico de Regalados, Gondiaes e Mos, para fazer
face aos encargos com 0 proiongamento da rede de agua pilblica da lugar de Souto ao
lugar da Fonte, em Mos, prolongar a conduta de saneamento da Rua das Quintarelhas a
Estrada Municipai quinhentos e trinta e sete (iunto ao Cruzeiro de Gondiaes) adquirir e
proceder a colocacao de uma piataforma elevatoria para permitir 0 acesso a pessoas de
mobilidade reduzida ao Cemitério do Pico de Regalados, assim como a requaiificacao de
duas condutas de aguas pluviais subterraneas na Estrada Municipal quinhentos e trinta e
sete, nos lugares da Egreja e Varziela, em Mos, cuja fotocopia se encontra inserta de
folhas cento e setenta e quatro a cento e oitenta e dois da minuta da presente ata.
DELIBERACAO: Deliberado, por unanimidade, aprovar o protocolo de colaboracao
a celebrar entre o Municipio de Vita Verde e a Junta de Freguesia da Uniao de
Freguesias de Pico de Regalados, Gondiaes e Mos, para fazer face aos encargos
com o proiongamento da rede de agua piiblica da lugar de Souto ao lugar da Fonte,
em Mos, proiongar a conduta de saneamento da Rua das Quintarelhas a Estrada
Municipal quinhentos e trinta e sete (junto ao Cruzeiro de Gondiaes) adquirir e
proceder a coiocacao de uma plataforma elevatoria para permitir o acesso a
pessoas de mobilidade reduzida ao Cernitério do Pico de Regalados, assim como a
requaiificacao de duas condutas do aguas pluviais subterraneas na Estrada
Municipal quinhentos e trinta e sete, nos lugares da lgreja e Varziela, em Mos.------------------Zero um vinte.- Para aprovacao da Excelentissima Camara, presente 0 protocolo
de colaboracao a ceiebrar entre o Municipio de Vila Verde e a Junta de Freguesia de
Dossaos, para apoio financeiro por parte do Municipio de Vila Verde, tendo em vista os
encargos com a empreitada de rede pubiica de agua para consumo humano mais de
cinquenta habitacoes, na Rua de Passes e na Rua da Povoa, em Dossaos, cuja fotocopia
se encontra inserta de folhas cento e oitenta e trés a cento e oitenta e oito da minuta da
presente ata. DELEBERACAO: Deliberado, por unanimidade, aprovar o protocolo de
colaboracao a ceiebrar entre o Municipio do Vila Verde e a Junta de Freguesia de
Dossaos, para apoio financeiro por parte do Municipio de Vila Verde, tendo em vista
os encargos com a empreitada de rede pilblica de agua para consumo humano
mais de cinquenta habitacoes, na Rua de Passos e na Rua da Povoa, em
Dossaos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Procedeu-se a leitura da minute da reuniao do Executivo, a qual fol aprovada por
todos os elementos presentes na reuniao. -------------------------------------------------------------------------E nada mais havendo a tratar, pelo Senhor Presidents foi declarada encerrada a
reuniao eram dez horas e quinze minutes, da qual para constar e devidos efeitos foi
lavrada a presente ata que vai ser devidamente assinada, consignando-se que todas as
deliberacoes deia constants foram aprovadas em minuta no final da reuniao, nos termos
do numero tras do artigo cinquenta e sete da Lei numero setenta e cinco barra dois mii e
treze, de doze de setembro, para surtir efeitos imediatos. -----------------------------------------------------E eu, Nuno Miguei Lomba da Mota, Coordenador da Unidade de Contratacao
Publica e Expediente Gerai, a redigi, subscrevi e assino.--------------------------------------------0 Presidents da Camara,
O Secretario
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