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EDiTAL N° 4/ 2021
------Dr. Antonio Fernando Nogueira Cerqueira Vilela, Presidente da Cémara Municipal de

Viia Verde: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Torna plibiioo, para cumprimento do estipulado no n.°1, do artigo 56.°, do Anexo I,
da Lei n.°75/2013, de 12 de setembro, de que, em reuniéo do executivo, realizada em
onze de fevereiro do corrente, foram tomadas as seguintes deliberagoes, com eficécia
externa: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------~A proxima reuniéo seré realizada no dia 22/02/2021, no horério habitual. ----------------------Os membros do executivo apresentam um voto de pesar em virtucie do faiecimento
do Senhor Artur de Aratzjo Ramos, apresentando as mais sentidas condolénoias a todos
os famiiiares e amigos enlutados. --------------------------------------------------------------------------------Tornar conhecimento das listagens elaboradas pela Diviséo de Aguas e Saneamento,
relatives aos despaohos proferidos pelo Senhor Vereador do Arnbiente, Desporto e
Atividades Economioas, em processos de contratos de égua e recolha de Aguas
Residuais Domésticas, referentes ao més do dezembro de dois mil e vinte. ------------------------~Tomar conhecimento das iistagens eiaboradas pela Diviséo de Aguas e Saneamento,
reiativas aos despachos proferidos pelo Senhor Vereador do Ambiente, Desporto e
Atividades Econémicas, em processes de contratos de égua e recolha de Aguas
Residuais Domésticas, referentes ao mes de janeiro de dois mii e vinte e um. ----------------------Deiiberado, por unanimidade, proceder é coiocaoéo e regulamentaoéo de sinais de
trénsito proibido (C2+mode|o 10 a) exceto a veiouios autorizados), no entroncamento
entre a travessa do Monte de Cima e a Rue Fernéo Lopes (acesso ao deposito de égua
de Vila Verde), de acordo com a informagéo prestada pelo téonico. ------------------------------------Deliberado, por unanimidade, proceder 3 coiocagéo e regulamentagéo de sinais de
trénsito proibido (C2+mode|o 10 a) exceto a veicuios autorizados), no entroncamento
entre a travessa do Monte de Cima e a Rua Fernéio Lopes (aoesso ao deposito de égua
de Vila Verde), de acordo com a informagéo prestada pelo técnico. -------------------------------
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-------Deliberado, por unanimidade, deoiarar a caducidade da licenca de construcao, ao
abrigo do disposto no n°5 do artigo 71° do RJUE por forga da aplicacao das alineas a) e
d) do n°3, do referido artigo, referents ao

processo 01/2010/17351, em nome de Paulo

Alexandre Vieira e Sousa. ------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, que o acedo do area proposta nao prejudioa o correto
ordenamento do territorio tendo em consideragao o teor das informagoes técnicas
constantes do processo Oi/1998/3532, em nome de Nuno Miguel Jacob Pinto. -------------------Deliberado, por unanimidade, atribuir o apoio ﬁnanceiro, no montante de € 7.500,00
(sete mil e quinhentos euros), ao Corpo Nacional de Escutas — Nucleo de Vila Verde, para
comparticipar no pagamento das quotas dos seus associados a nivel ooncelhio .A Sr?‘
Vereadora Julia Fernandes nao participou na discusséo nem na votagao por se considerar
impedida, porquanto tem relagzoes familiares com efementos que integram o Corpo
Nacional de Escutas — Nucleo de Vila Verde. -----------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada, pelo Sr. Presidente da
Camara, relacionada com medidas do apoio no émbito do oombate a pandemia Covid-19.
Remeter a Assembleia Municipal para oonhecimento. -----------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta, apresentada pelos Srs. Vereadores
do Partido Sooialista, relativa a qua! dove ser incluida numa proxima revisao do
Regulamento Municipal dos Services de Abastecimento Publico de Agua, Saneamento e
Aguas Residuais Urbanas e Gestao dos Residuos Solidos Urbanos do Municipio do Vila
Verde, devendo a mesma ter em consideracao a condioao economioa do requerente. -----------Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada pelo Chefe da Diviséo
do Ambiente e Obras, Sr. Eng.° Paulo Pereira, relativa a trabalhos cornplementares a
executar na sequéncia da obra “Empreitada de Pavimentagao do Diversas Estradas e
Caminhos Municipais — Lote '1 — Repavimentacao da M 531-2 entre Coucieiro e Atées",
determinando que seja notificado o empreiteiro da ordem de realizagao dos trabalhos, e
procedendo-se, posteriormente, a formalizacao por escrito dos mesmos. ----------------------------Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta pelo Chefe da Diviséo de Ambiente
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e Obras, Sr. Eng.° Paulo Pereira, relativa a trabalhos complementares a executar na
sequencia da obra “Empreitada de Pavimentacao de Diversas Estradas e Caminhos
Municipais - Lote 2 - Repavimentacao da M 532-2 entre Revenda e Godinhacos”,
determinando que seja notiﬁcado 0 empreiteiro da ordem de realizacao dos trabalhos, e
procedendo-se, posteriormente, a formailzacao por escrito dos mesmos. -----------------------------Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada pelo Chefe da Divisao
de Ambiente e Obras, Sr. Eg° Paulo Pereira, reiativa a trabalhos complementares a
executar na sequéncia da obra “Empreitada de Pavimerstacao de Diversas Estradas e
Caminhos Municipais — Lote 5 -- Repavimentaoao da M 537 entre Pico de Regalados e
Gomide", determinando que seja notifioado 0 empreiteiro da ordem de realizacao dos
trabalhos, e procedendo-se, posteriormente, a formalizacao por escrito dos mesmos. ------------Deiiberado, por maioria, com a abstencao dos Srs. Vereadores do PS, aprovar a
orcamentacao e gestao das despesas com pessoal, de acordo com 0 despacho proferido
pelo Sr. Vereador da Qualidade, do Ordenamento e da Gestao do Territorio. Declararam
os Srs. Vereadores que se abstém por se tratar de materia eminenternente
administrative. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Deliberado, por unanimidade, e nos termos da allnea ccc) do n.°3 do artigo 33.° do
Regime Juridico das Autarquias Locals (Lei n.°75/2013, de 12 de setembro) submeter a
Assembleia Municipal, para aprovacao da contragao da subvencao reembolsével no valor
de l.087.632,94€ (com reembolso a efetuar em 32 prestacoes semestrais, sem encargos
ou juros, com inicio 24 meses apos a entrada em exploracao das infraestruturas
financiadas, no valor de 34.831 ,58 € da primeira a penultima prestacao e de 7.853,97€ na
liltima prestacao), no ambito da operacao de financiamento em apreco, para efeitos do
disposto na alinea c) do n.°'l do artigo 6 da Lei n.°8/2012, de 21 de fevereiro, do artigo
49.° da Lei n.° 73/2013, de 3 do setembro e alinea f) do n.°‘! do artigo 25.” do Regime
Juridico das Autarquias Locals e do artigo 22.“ do Decreto-Lei n.°197/99, de 8 de junho.---------Deléberado, por maioria, com a abstencao dos Srs. Vereadores do PS, aprovar o
envio do assunto a Assembieia Municipal, para efeltos de aprovacao da constituicao do
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direlto do superflcio e aprovacao da competente mlnuta. --------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta e submeter a Assembleia Municipal
o Projeto do Regulamento do Concessao de Beneflcios Fiscais para lncentivo ao
lnvestlmento no concelho do Vila Verde, em obedléncia ao que determinam as allneas c)
e g), do n.° 1, do artlgo 25.°, do Anexo I, da Lei n.° 75/2013, do 12 de setembro. -------------------Deliborado, por unanimidade, aprovar a submissao do Plano Municipal de Defesa da
Floresta conira lncéndios a consulta pdbllca nos termos legalmente aplicaveis. -------------------- Para constar e devidos efeitos so publlca o presente e outros do igual teor, que vac
ser afixados nos lugares do estilo. --------------------------------------------------------------------------,
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Coordenador da

Unidade do Contratacao Publica e

Expediente Geral osubscrevi. -------------------------------------------------------------------------------Pagos do Munlclpio do Vila Verde, em 15 de fevereiro do 2021
O Presidente da Camara,
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