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----------Aos vinte e um dias do mes cle fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois,
realizou-se uma reuriiao ordinaria da Camara Municipal de Vila Verde, no edificio dos
Pacos do Concelho, sob a Presidéncia da Senhora Presidente da Camera, Julia Maria
Caridade Rodrigues Fernandes, e com a presenga dos Senhores Vereadores, Manuel
de Oliveira Lopes, Michele Alves, Patricio Jose Correia Pinto Araujo, Adriano Almeida
Ramos, Antonio Esquivel Goncalves Gomes e Fernando Jose Dantas da Siiva. -----------
--------~-Secretariou a Técnica Superior, em regime de substituigao, Filipa Dantas
Vilela. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------~~
----------Verificada a presenca do numero legal de Vereadores, pela Senhora
Presidente da Camara, foi declarada aberta a reuniao eram nove horas e trinta e cinco
minutos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------~BALANCETE: Presente, para conhecimento da Excelentissima Camara, 0
resumo diario da Tesouraria relativo ao dia dezoito do mes de fevereiro do ano dois mil
e vinte e dois, que acusava um saldo pecuniério de onze milhoes quinhentos e
quarenta e oito mil oitocentos e oitenta e dois euros e vinte e um céntimos, cuja
fotocopia se encontra inserta a folhas oito e nove da minuta da presente ata. --------------
----------EXPEDIENTE: O que segue, acompanhado de todos os processes para
verificacao da Excelentissima Edilidade. -------------------------------------------------------------~
--------~-Presente, para aprovagao da Excelentissima Cémara Municipal, a ata da
reuniao ordinaria de sete de fevereiro de dois mil e vinte e dois, cuja fotocopia se
encontra inserta de folhas dez a catorze da minuta da presente ata. DELIBERAQAO:
A Camera Municipal delibera, por unanimidade, aprovar a referida ata.----------------
----------ZERO UM.- CONHECIMENTOS BARRA RATIFICAQCES:~-----------------~--------
----------Zero um zero um.- Para conhecimento da Excelentissima Camara Municipal,
presentes as listagens elaboradas pelos Sen/icos da Divisao de Aguas e Saneamento,
relativas aos despachos proferidos pelo Senhor Vereador do Pelouro do Ambiente,
Desporto e Atividades Economicas, em processos de Contratos de Agua e de Recolha
de Aguas Residuals Domésticas, referentes ao més de janeiro de dois mil e vinte e
dois, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas quinze a vinte da minuta da presente
ata. DELIBERAQAO: A Cémara Municipal toma conhecimento.----------------------------
----------Zero dois zero um.- Para aprovagao da Excelentissima Camara Municipal,
presente uma informacao subscrita pelo Técnico Fernando Teles, afeto aos Servigos
de Mobilidade e Trénsito, da Divisao de Ambiente e Obras, relacionada com a proposta
de colocacao e regulamentacao de sinais de trénsito na Rua do Chelo, da Freguesia
de Vila Verde e Barbudo, conforme informacao prestada, cuja fotocopia se encontra
inserta a folhas vinte e um e vinte e dois da minuta da presente ata. DELIBERAQAO:
A Camara Municipal delibera, por unanimidade, proceder a colocagao e
regulamentagéo de sinais de transito C16 e C21, na Rua do Chelo, da Freguesia
de Vila Verde e Barbudo, de acordo com a informagao prestada pelo referido
Técnico.------------------------------------------------------------------------------------------------------~~
---------~Zero dois zero dois.- Para aprovacao da Exceleritissima Cémara Municipal,
presente uma proposta de alteracao ao mapa de pessoal para dois mil e vinte e dois,
tendo em vista a criagao de trés postos de trabalho no mapa de pessoal nas carreiras
de tecnico superior e de assistente técnico, por mobilidade interna, subscrita pela
Senhora Vereadora do Pelouro do Ordenamento do Territorio, Urbanismo e
Modernizacao Administrativa, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas vinte e trés a
vinte e sete da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Camara Municipal
delibera, por unanimidade, alterar o mapa de pessoal para dois mil e vinte e dois,
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tendo em vista a criagéo de trés postos de trabalho no mapa de pessoal nas
carreiras de Técnico Superior e de Assistente Técnico, por mobilidade interna, e
submeter a deliberagao a Assembleia Municipal, nos termos do artigo vinte e
nove, numero quatro da Lei do Trabalho em Funcoes Publicas, do artigo terceiro,
alinea a), do Decreto-Lei numero duzentos e nove barra dois mil e nove, de trés
de setembro e do artigo vinte e cinco, do numero um, da alinea 0), do Anexo I, da
Lei numero setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro, na sua
redacao atual.------------------------------------------------------------------------------------------------
----------Zero dois zero trés.- Para aprovacao da Excelentissima Cémara Municipal,
presente o protocolo de colaboraoao a celebrar ente o Municipio de Vila Verde e a
Junta de Freguesia de Aboim da Nobrega e Gondomar, para a concessao de um apoio
financeiro para construcao de muros de suporte e de vedaoao de propriedades no
ambito das obras de alargamento e beneficiacao do caminho do lugar da Nogueira
daquela Freguesia, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas vinte e oito a trinta e
quatro da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Camara Municipal delibera,
por unanimidade aprovar 0 protocoio de colaboragao a celebrar ente o Municipio
de Vila Verde e a Junta de Freguesia de Aboim da Nobrega e Gondomar, para a
concessao de um apoio financeiro, até ao montante de 4.900,00€ (quatro mil e
novecentos euros), para construgao de muros de suporte e de vedacao de
propriedades no ambito das obras de alargamento e beneficiacao do caminho do
lugar da Nogueira daquela Freguesia.--------------------------------------------------------------
----------Zero dois zero quatro.- Para aprovacao da Excelentissima Cémara Municipal,
presente uma proposta de Protocolo de Cooperacéo a estabeiecer entre o Municipio
de Vila Verde e 0 lnstituto Nacional para a Reabilitacao, IP (lNR,iP), para a criacao do
Balcao da inclusao no Municipio de Viia Verde, subscrita pelo Senhor Vereador do
Pelouro da Educacao, Acao Social e Desenvolvimento Economico, cuja fotocopia se
encontra inserta de foihas trinta e cinco a quarenta e trés da minuta da presente ata.
DELIBERAQAO: A Cémara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar a
proposta de Protocolo de Cooperagao a estabelecer entre o Municipio de Vila
Verde e o lnstituto Nacionai para a Reabilitagao, IP (lNR,lP), para a criagéo de um
Balcao da lnclusao no Municipio de Vila Verde, ao abrigo das alineas 0) e v), do
numero um, do artigo trinta e trés, do Anexo I, da Lei setenta e cinco barra dois
mil e treze, de doze de setembro, na sua redagao atual.-------------------------------------
--------~~Zero dois zero cinco.- Para aprovacao da Excelentissima Camara Municipal,
presente 0 Acordo de Cooperaoao a celebrar entre a Pista Magica —~ Associacéo e a
Camara Municipal do Vila Verde, para a criacao de um corpo de voluntariado de
emergéncia social para dar resposta a exclusao social gerada ou agravada pela
pandemia da COVID-DEZANOVE, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas
quarenta e quatro a setenta e dois da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A
Camara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o Acordo de Cooperagao a
celebrar entre a Pista Magica - Associagao e a Camara Municipal de Vila Verde,
que tem como objeto o desenvolvimento e implementagao da lniciativa de
lnovagao e Empreendedorismo Social (IIES) designada por Voluntariado de
Emergéncia Social (VES), para criagao de um corpo de voiuntariado de
emergéncia social para dar resposta a exclusao social gerada ou agravada pela
pandemia da COVlD~DEZANOVE.---------------------------------------------------------------------
----------Zero dois zero seis.- Para aprovagéo da Excelentissirna Camara Municipal,
presente uma informaoao subscrita pela Chefe de Divisao da Qualidade, Atendimento
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e Fiscalizacao, Filipa Viiela, relacionada com as Comissoes de Vistorias/Equipas de
Fiscalizagao, cuja fotocopia se encontra inserta a folhas setenta e trés e setenta e
quatro da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Camara Municipal delibera,
por unanimidade, aprovar a alteragao a anterior proposta de constituicao de
Comissoes de Vistorias1Equipas de Fiscalizacao, aprovada em reuniao do Orgao
Executivo de vinte e nove de novembro de dois mil e vinte e um. ------------------------
----------Zero dois zero sete.» Para aprovacao da Exceientissima Camara Municipal,
presente o Protocolo de Colaboracao a celebrar entre o Municipio de Vila Verde e
Junta de Freguesia de Soutelo, para a concessao de um apoio financeiro para
construcao de muros de suporte e de vedagao de propriedades no ambito das obras
de alargamento e beneficiacao da Rua da Gandara, da referida Freguesia, cuja
fotocopia se encontra inserta de folhas setenta e cinco a oitenta e trés da minuta da
presente ata. DELIBERAQAO: A Cémara Municipal delibera, por unanimidade,
aprovar 0 Protocolo de Colaboragao, a celebrar entre o Municipio de Vila Verde e
Junta de Freguesia de Soutelo, para a concessao de um apoio financeiro, até ao
montante de 7.550,00€ (sete mil quinhentos e cinquenta euros), para construgao
de muros de suporte e de vedagao de propriedades no ambito das obras de
alargamento e beneficiagao da Rua da Gandara, Freguesia de Soutelo.--------------~
---------—Zero dois zero oito.- Para aprovacao da Excelentissima Camara Municipal,
presente o Protocolo de Colaboracao a celebrar entre o Municipio de Vila Verde e
Junta de Freguesia da Lage, para a concessao de um apoio financeiro para aquisicao
e colocacao de quatro abrigos de passageiros, dois na Avenida da Republioa, um na
Rua vinte e cinco de Abril e outro no Largo do Sobreiro, Freguesia da Lage, cuja
fotocopia se encontra inserta de folhas oitenta e quatro a noventa da minuta da
presente ata. DELIBERAQAO: A Camara Municipal delibera, por unanimiclade,
aprovar o Protocolo de Colaboragao a celebrar entre o Municipio de Vila Verde e
Junta de Freguesia da Lage, para a concessao de um apoio financeiro, até ao
montante de 8.000,00 (oito mil euros), para aquisigao e colocagao de quatro
abrigos de passageiros, dois na Avenida da Republica, um na Rua vinte e cinco
de Abrii e outro no Largo do Sobreiro, Freguesia da Lage. -------------------------------~-
----------Zero dois zero nove.» Para aprovacao da Excelentissima Camara Municipal,
presente o Protocolo de Colaboracao a celebrar entre o Municipio de Vila Verde e o
Rancho Tipico lnfantil de Vila Verde, para a concretizacao das obras de requalificacao
da sua sede, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas noventa e um a noventa e
seis da minuta da presente ata. DEl_lBERA(}AO: A Céimara Municipal delibera, por
unanimidade, aprovar 0 Protocolo de Colaboragao a celebrar entre o Municipio
de Vila Verde e o Rancho Tipico lnfantil de Vila Verde, para concessao de um
apoio financeiro, no valor de 20.000,00€ (vinte mil euros), para apoiar a compra e
aquisigao de caixilharia e, ainda, concessao de servigos de pedreiro e calceteiro,
assim como 0 respetivo material necessario para rusticar as paredeslprumos e
calcetamento dos arranjos exteriores.------------------------------------------------------------~~
----------Zero dois dez.- Para aprovacao da Excelentissima Camara Municipal,
presente uma Adenda ao Protocolo de Coiaboracao celebrado entre 0 Municipio de
Vila Verde e 0 Conselho Economico Paroquial da lgreja Sao Martinho de Moure, tendo
em vista a concessao ao Conselho Economico de um apoio financeiro para fazer face
aos custos das obras de requalificagao da zona envolvente a lgreja Paroquial de Séo
Martinho de Moure, em detrimento das obrigacoes assumidas previamente no referido
Protocolo de Colaboracao, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas noventa e sete
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a cento e sete da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Cémara Municipal
delibera, por unanimidade, aprovar a Adenda ao Protocolo de Colaboragao
celebrado entre 0 Municipio de Vila Verde e 0 Conselho Economico Paroquiai da
lgreja S50 Martinho de Moure, tendo em vista a concessao ao Conselho
Economico de um apoio financeiro, até ao montante de 45.000,00 € (quarenta e
cinco mil euros), para fazer face a custos das obras de requaiificagao da zona
envolvente a lgreja Paroquial de Sao Martinho de Moure, em detrimento das
obrigagoes assumidas previamente no referido Protocolo de Colaboragao. ---------
---------~Zero dois onze.- Para aprovacao da Excelentissima Cémara Municipal,
presente um pedido subscrito pelo Presidente da Direcao do Centro Social e Paroquial
de Parada de Gatim, para atribuigao de verba para aquisicao de uma viatura adaptada
ole transporte de passageiros para o Centro de Dia, cuja fotocopia se encontra inserta
de folhas cento e oito a cento e dez da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A
Cémara Municipai delibera, por unanimidade, atribuir um apoio financeiro no
montante de € 2.500,00 (dois mil e quinhentos euros), ao Centro Social e
Paroquial de Parada de Gatim, para aquisigao de uma viatura adaptada de
transporte de passageiros para o Centro de Dia. -----------------------------------------------
---------~Zero dois doze.- Para aprovacao da Excelentlssima Camara Municipal,
presente 0 despacho subscrito pela Senhora Presidente de Cémara, relacionado com
a tolerancia de ponto por altura do Carnaval, cuja fotocopia se encontra inserta a
folhas cento e onze e cento e doze da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A
Camara Municipal delibera, por unanimidade, conceder toierancia de ponto por
altura do Carnaval, dia um de margo de dois mil e vinte e dois, tendo em conta o
teor do referido despacho.------------------------------------------------------------------------------
----------Procedeu-se a leitura da minuta da reuniao do Executivo, a qual fol aprovada
por todos os elementos presentes na reuniao. -----------------------------------------------------~-
---------—E nada mais havendo a tratar, pela Senhora Presidents foi declarada encerrada
a reuniao eram dez horas e quarenta 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 substituicao, a redigi, subscrevi e assino. ------------------------

#16, =A Presidente da Cémara,

A Secretaria L) ao,_i_~a_J_ J.\:.L; _
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