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----------Aos vinte e quatro dias do més de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois,
realizou-se uma reuniao ordinéria da Cémara Municipal de Vila Verde, no edificio dos
Pacos do Concelho, sob a Presidéncia da Senhora Presidente da Cémara, Julia
Maria Caridade Rodrigues Fernandes, e com a presenca dos Senhores Vereadores,
Manuel de Oliveira Lopes, Michele Alves, Patricio José Correia Pinto Araujo, Adriano
Almeida Ramos, Antonio Esquivel Goncalves Gomes e Fernando José Dantas da
Silva. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Secretariou a Técnica Superior, em regime de substituicao, Filipa Dantas
Vilela. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Verificada a presenca do numero legal de Vereadores, pela Senhora
Presidente da Cémara, foi declarada aberta a reuniéo eram nove horas e trinta
minutos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALANCETE: Presente, para conhecimento da Excelentissima Camara, 0
resumo diario da Tesouraria relativo ao dia vinte e um do més de janeiro do ano dois
mil e vinte e dois, que acusava um saldo pecuniario de onze milhoes noventa e oito
mil trezentos e sessenta e sete euros e noventa céntimos, cuja fotocopia se encontra
inserta a folhas sete e oito da minuta da presente ata. ----------------------------------------------------EXPEDIENTE: O que segue, acompanhado de todos os processos para
verificacao da Excelentissima Edilidade. ----------------------------------------------------------------------Presente, para aprovagao da Excelentissima Camara Municipal, a ata da
reuniao ordinaria de dez de janeiro de dois mil e vinte e dois, cuja fotocopia se
encontra inserta de folhas nove a dezoito da minuta da presente ata.
DELIBERAQAO: A Camara Municipal delibera por unanimidade, aprovar a
referida ata. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------ZERO UM.- CONHECIMENTOS BARRA RATIFICAQ6ES.-----------------------------------Zero um zero um.- Para conhecimento da Excelentissima Cémara Municipal,
presentes as listagens elaboradas pela Diviséo de Aguas e Saneamento, relativas
aos despachos proferidos pelo Senhor Vereador do Pelouro do Ambiente, Desporto e
Protecao Civil, em processos de Contratos de Agua e de Recolha de Aguas
Residuais Domésticas, referentes ao més de dezembro de dois mil e vinte e um., cuja
fotocopia se encontra inserta de folhas dezanove a vinte e dois da minuta da presente
ata. DELIBERAQAO: A Camara Municipal toma conhecimento.-----------------------------------Zero um zero dois.- Para ratificacao da Excelentissima Cémara Municipal,
presente 0 despacho do entéo Presidente da Camara Municipal, Dr. Antonio Vilela,
datado de treze de agosto de dois mil e vinte e um, que aprovou os esclarecimentos
prestados pelo Juri, bem como as retificacoes propostas as pecas do procedimento,
no émbito do procedimento de contracéo publica denominado “Rede de Saneamento
de Aguas Residuais em Varias Freguesias do Concelho de Vila Verde”, cuja fotocopia
se encontra inserta de folhas vinte e trés a vinte e cinco da minuta da presente ata.
DELIBERAQAO: A Camara Municipal delibera, por unanimidade, ratificar 0
referido despacho, exarado pelo entao Presidente da Camara Municipal de Vila
Verde, relacionado com a aprovagao dos esclarecimentos prestados pelo Juri,
bem como das retificagoes propostas as pegas do procedimento, no émbito do
procedimento de contragao publica denominado “Rede de Saneamento de
Aguas Residuais em Vérias Freguesias do Concelho de Vila Verde”.---------------------------ZERO DOlS.- DlVERSOS.- Zero dois zero um.- Para deliberacéo da
Excelentissima Camara Municipal, presente uma informagao subscrita pelo Chefe da
Divisao da Educacao e Promocéo Social, relativa a atribuicao de um apoio financeiro
para o evento desportivo "Bracara Augusta Match dois mil e vinte e dois", que se
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realizara no Complexo da Freguesia de Cabanelas, cuja fotocopia se encontra inserta
de folhas vinte e seis e vinte e sete da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A
Cémara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir um apoio financeiro, no
montante de € 1.000,00 (mil euros), ao Clube de Tiro Bracara Augusta, para
comparticipagéo nas despesas do evento desportivo “Bracara Augusta Match
dois mil e vinte e dois”, que se realizaré no Complexo da Freguesia de
Cabanelas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Zero dois zero dois.- Para deliberacao da Excelentissima Camara Municipal,
presente uma proposta subscrita pela Senhora Vereadora do Pelouro do
Ordenamento do Territorio, Urbanismo e Modernizacao Administrativa, relativa a
orcamentacao e gestao das despesas com pessoal, cuja fotocopia se encontra
inserta de folhas vinte e oito a trinta e dois da minuta da presente ata.
DELIBERAQAO: A Camara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o
orgamento e gestéo das despesas com pessoal, de acordo com a proposta
apresentada pela Senhora Vereadora do Pelouro do Ordenamento do Territério,
Urbanismo e Modernizagao. Publicite-se. -----------------------------------------------------------------Zero dois zero trés.- Para deliberacao da Excelentissima Cémara Municipal,
presente uma informacao subscrita pelo Técnico Superior da Divisao de Projetos e
Obras, Arquiteto Carlos Dias, relacionada com a concessao de um subsidio ao abrigo
do Regulamento Municipal de Promocao a Recuperaoao Habitacional para Estratos
Sociais Desfavorecidos, no émbito do processo numero dois mil e dezoito barra ASRH barra quinze, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas trinta e trés a trinta e
oito da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Camara Municipal delibera, por
unanimidade, atribuir 0 subsidio proposto na informagao I barra trinta e trés mil
duzentos e cinquenta barra dois mil e vinte e um, constante do processo
numero dois mil e dezoito barra AS-RH barra quinze, ao abrigo do numero dois,
do artigo nono, conjugado com o numero dois, do artigo décimo, ambos do
Regulamento Municipal da Promogao a Recuperagao Habitacional para Estratos
Social Desfavorecidos Condicionada.----------------------------------------------------------------------Zero dois zero quatro.- Para deliberacao da Excelentissima Cémara
Municipal, presente uma informacao subscrita pela Presidente da Comisséo de
Protecao de Criancas e Jovens de Vila Verde, Dr? Maria Beatriz Gomes Santos,
sobre a renovacao de um fundo de maneio, cuja gestao ficara a cargo da nomeada
Representante do Municipio na Comissao de Protecao de Criancas e Jovens de Vila
Verde, Dr? Carla Alexandra da Silva Veloso, cuja fotocopia se encontra inserta a
folhas trinta e nove da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Camara
Municipal delibera, por unanimidade, renovar o fundo de maneio para a
Comisséo de Protegao de Criangas e Jovens de Vila Verde, nos termos da
informagao prestada.---------------------------------------------------------------------------------------------Zero dois zero cinco.- Para deliberacao da Excelentissima Camara
Municipal, presente o processo numero zero trés barra dois mil e vinte e um barra mil
e quarenta e sete, referente a um pedido de emissao de certidao de compropriedade
em prédios rusticos, ao abrigo do artigo cinquenta e quatro, numero um, da Lei
numero noventa e um barra noventa e cinco, de dois de setembro, na redacao que
lhe foi conferida pela Lei numero setenta barra dois mil e quinze, de dezasseis de
julho, tendo em consideracao o teor da informacao técnica datada de cinco de janeiro
de dois mil e vinte e dois e o parecer do Chefe da Divisao de Urbanizacao e
Edificagao de sete de janeiro de dois mil e vinte e dois, cuja fotocopia se encontra
inserta de folhas quarenta a quarenta e trés da minuta da presente ata.
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DELIBERACAO: A Cémara Municipal delibera, por unanimidade, emitir parecer
favoravel para emissao de certidao de compropriedade, ao abrigo do artigo
cinquenta e quatro, numero um, da Lei numero 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 julho, nos termos das
informagoes técnicas constantes do processo numero zero trés barra dois mil
e vinte e um barra mil e quarenta e sete, em nome Jorge Nogueira Azevedo.---------------Zero dois zero seis.- Para deliberacao da Excelentissima Camara Municipal,
presente o processo urbanistico numero zero dois barra dois mil e dez barra trés mil
setecentos e quarenta e dois, com vista a revogacao da declaracao de caducidade do
licenciamento da operacao de loteamento., cuja fotocopia se encontra inserta de
folhas quarenta e quatro a cinquenta da minuta da presente ata. DELIBERACAO: A
Camara Municipal deliberou, por unanimidade, retirar 0 assunto da ordem de
trabalhos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zero dois zero sete.- Para deliberacao da Ex.'“‘"‘ Camara Municipal, presente
o processo urbanistico numero zero um barra dois mil e quinze barra cento e
quarenta e quatro, com vista a declaracao de caducidade do licenciamento ao abrigo
do disposto na alinea d), numero trés, do artigo setenta e um, do Regime Juridico da
Urbanizacao e Edificacao (RJUE) e ulteriores alteracoes, cuja fotocopia se encontra
inserta a folhas cinquenta e um e cinquenta e dois da minuta da presente ata.
DELIBERACAO: A Camara Municipal delibera, por unanimidade, declarar a
caducidade do licenciamento urbanistico ao abrigo da alinea d), numero trés.
do artigo setenta e um, do Regime Juridico da Urbanizagao e Edificagao (RJUE)
e ulteriores alteragoes, referente ao processo numero zero um barra dois mil e
quinze barra cento e quarenta e quatro.-------------------------------------------------------------------Zero dois zero oito.- Para deliberacao da Excelentissima Camara Municipal,
presente o processo numero zero trés barra dois mil e vinte e um barra mil e trinta e
quatro, referente a um pedido de emissao de certidao de compropriedade em prédios
rusticos, ao abrigo do artigo cinquenta e quatro, numero um, da Lei numero noventa e
um barra noventa e cinco, de dois de setembro, na redacao que lhe foi conferida pela
Lei numero setenta barra dois mil e quinze, de dezasseis de julho, tendo em
consideracao o teor da informacao técnica datada de dezasseis de dezembro de dois
mil e vinte e um e o parecer do Chefe da Divisao de Urbanizacao e Edificacao de
quatro de janeiro de dois mil e vinte e dois, cuja fotocopia se encontra inserta de
folhas cinquenta e trés a cinquenta e seis da minuta da presente ata.
DELIBERACAO: A Cémara Municipal delibera, por unanimidade, emitir parecer
favoravel para emissao de certidao de compropriedade, ao abrigo do artigo
cinquenta e quatro, numero um, da Lei numero 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 julho, nos termos das
informagoes técnicas constantes do processo numero zero trés barra dois mil
e vinte e um barra mil e trinta e quatro, em nome de Pedro Oliveira Costa. -------------------Zero dois zero nove.- Para aprovacao da Excelentissima Camara Municipal,
presente uma informacao prestada pela Técnica Superior de Sen/ico Social, Dra.
Isabel Lopes, tendo em vista a aprovacao da “Estratégia Local de Habitacéo do
Municipio de Vila Verde ELH”, ao abrigo do artigo segundo, da Portaria numero
duzentos e trinta barra dois mil e dezoito, de dezassete de agosto, cuja fotocopia se
encontra inserta de folhas cinquenta e sete a cento e quarenta e trés da minuta da
presente ata. DELIBERACAO: A Camara Municipal delibera, por unanimidade,
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aprovar e submeter a aprovagao da Assembleia Municipal a “Estratégia Local
de Habitagao do Municipio de Vila Verde”, documento essencial para o
enquadramento dos apoios financeiros no ambito do Programa de Apoio ao
Acesso a Habitagao (primeiro direito).---------------------------------------------------------------------Zero dois dez.- Para deliberacao da Excelentissima Cémara Municipal,
presente uma informacao subscrita pela Técnica Superior, Dra. Otilia Fernandes,
relativa a criacao de um fundo de maneiro para a Divisao Juridica, cuja fotocopia se
encontra inserta a folhas cento e quarenta e quatro da minuta da presente ata.
DELIBERACAO: A Cémara Municipal delibera, por unanimidade, criar o fundo
de maneio para a Divisao Juridica, no valor de 1.500€ (mil e quinhentos euros),
para servigos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------Zero dois onze.- Para deliberacao da Excelentissima Camara Municipal,
presente uma informacao subscrita pelo Técnico Superior da Divisao de Projetos e
Obras, Engenheiro Amaro de Macedo, e pelo Chefe da Divisao de Projetos e Obras,
Arquiteto Antonio Nogueira, relativa a trabalhos complementares a executar no ambito
da empreitada “Requalificacao da Unidade de Saude de Pico de Regalados" e
consequente prorrogacao do prazo de execucéo da obra, cuja fotocopia se encontra
inserta de folhas cento e quarenta e cinco a cento e cinquenta e dois da minuta da
presente ata. DELIBERACAO: A Camara Municipal delibera, por unanimidade,
aprovar a realizagao de trabalhos complementares no ambito da empreitada
“Requalificagao da Unidade de Saude de Pico de Regalados", nos termos da
informagao prestada pelos identificados Servigos da Divisao de Projetos e
Obras, e consequente prorrogagao do prazo de execugao da obra. Notifique-se
0 empreiteiro da obra da presente ordem de execugao de trabalhos
complementares e da respetiva prorrogagao do prazo, procedendo-se,
posteriormente, a sua formalizacao por escrito.--------------------------------------------------------Procedeu-se a leitura da minuta da reuniao do Executivo, a qual foi aprovada
por todos os elementos presentes na reuniao. --------------------------------------------------------------E nada mais havendo a tratar, pela Senhora Presidente foi declarada
encerrada a reuniao eram dez horas e vinte 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, Filipa Dantas Vilela, Chefe de Divisao da Qualidade, Atendimento e
Fiscalizacao em regime de substituicéo, a redigi, subscrevi e assino. ---------------------/ .

A Presidente da Cél'T18l‘a, 6Q.
A Secretaria
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