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----------Aos dezassete dias do mes de junho do ano de dois mil e vinte e dois, realizou-se
uma reuniao ordinaria da Camera Municipal de Vila Verde, no ediﬁcio dos Paoos 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 Jose Correia Pinto Araujo, Antonio Esquivel Gonoalves
Gomes e Fernando Jose Dantas da Silva. -------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador Adriano Almeida Ramos encontra-se ausente por rnotivos
profissionais. ----------------------------------------------------------------------------------------------------~----------Secretariou 0 Coordenador da Unidade de Contrataoao Publica e Expediente
Geral, Jorge Domingos Teixeira Pinto, na auséncia da Técnica Superior, em regime de
substituioao, Filipa Dantas Vilela. -------------------------------------------------------------------------------------Verificada a presenoa do ndmero legal de Vereadores, pela Senhora Presidente da
Cémara, foi deolarada aberta a reuniao eram nove horas e trinta e seis minutos. -----------------------BALANCETE: Presente, para conhecimento da Excelentissima Cémara, 0 resumo
diério da Tesouraria relativo ao dia quinze do mes de junho do ano dois mil e vinte e dois,
que acusava um saldo pecuniério de dez milhoes quinhentos e quarenta e sete mil
duzentos e dezanove euros e noventa e nove 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 aprovaoao da Excelentissima Camara Municipal, a ata da reuniao
ordinaria de seis de junho de dois mil e vinte e dois, cuja fotocopia se encontra inserta de
folhas nove a treze da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Cémara Municipal
delibera, por unanimidade, aprovar a referida ata. -----------------------------------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA:-----------------------------------------------»~-»~-------------------------O Senhor Vereador do Partido Socialista, Senhor Esquivel Gomes, perguntou a
Senhora Presidente em que ponto se encontra a prorrogaoéo de sessenta dias para a
legalizagao dos stands de Cabanelas. -----------------------------------------------------------------------------~Sobre o assunto, a Senhora Presidente da Cémara, remeteu os esclarecimentos
para a proxima reuniao do Executivo. ------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador do Partido Chega, Senhor Fernando Silva, questionou sobre a
limpeza dos caminhos florestais. --------------------------------------------------------------------------------------Relativamente a limpeza dos caminhos florestais o Senhor Vereador do Ambiente,
Desporto e Protegao Civil, Patricio Araujo, informou que a limpeza e a manutenoéo da
rede dos caminhos florestais tém vindo a ser realizada pela Equipa Municipal de
lntervencao Florestal em conjunto com as duas equipas de Sapadores Florestais nos
termos do protocolo existente com a Associagao Florestal do Cavado. Para além disso,
algumas Juntas de Freguesia também tém dado a sua colaboraoao nesta limpeza pelo
que 0 plano de trabalhos executado esta em linha e de acordo com o aprovado no Plano
Operacional Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------------ZERO UM.- DIVERSOS:—-----------------------—--~-~~-----~----------------~---~----------------------------Zero um zero um.- Uma informagéo, prestada pela Técnica Superior de Aoao
Social, lsabel Lopes, relacionada com o pedido de apoio a frequénoia gratuita do Jardim
de lnfénoia, para a menor Ana Julia Barbosa Araujo, a frequentar o Jardim de lnféncia da
Loureira, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas catorze a dezassete da minuta da
presente ata. DELIBERAQAO: A Cémara Municipal delibera, por unanimidade,
conceder 0 apoio solicitado no ambito do processo numero dois mil e vinte e dois
barra AS-SCO barra vinte e um, de acordo com a informagao prestada pela
Técnica.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------—
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----------Zero um zero dois.- Presente uma informacao, prestada pela Técnica Superior de
Educagao Silvia Rodrigues, relativa a atribuioao de um subsidio extraordinario no
montante de €1.125,21 (mil cento e vinte e cinco euros e vinte e um céntimos), a

Freguesia de Cabanelas, para suportar as despesas com 0 fornecimento de gas a Escola
Basica daqueia Freguesia, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas dezoito a vinte e
dois da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Camara Municipal delibera, por
unanimidade, atribuir um subsidio extraordinario no montante de € 1.125,21 (mil
cento e vinte e cinco euros e vinte e um céntimos) a Freguesia de Cabanelas,
destinado a suportar as despesas com o fornecimento de gas a Escola Bésica da
Freguesia de Cabanelas, de acordo com a informagao prestada pela Técnica.--~-~--~~
--------—~O Senhor Vereador do Partido Socialista, Antonio Esquivel Gomes, fez a
seguinte declaragao de voto: “Alerto 0 Municipio de Vila Verde para as despesas do
telefone e produtos de limpeza, encontrando-se as mesmas a serem pagas pela

Junta de Freguesia, despesas estas que também devem ser suportadas pelo
Municipio de Vila Verde.”---------------------------------------------------------------------------------------------Zero um zero trés.~ Para deliberacao da Excelentissima Cémara, presente o
processo administrativo numero zero um barra dois mil e dezanove barra cento e setenta
e nove, em nome de Joéio Antunes Dias, referente a uma operacao urbanistica, site no
lugar de Miranda trés, da Uniao das Freguesias de Esqueiros, Nevogilde e Travassos,
para deliberaoao sobre a caducidade da licenca ao abrigo do disposto no numero dois do
artigo setenta e um, do Regime Juridico da Urbanizagao e Edificacao (RJUE), cuja
fotocopia se encontra inserta a folhas vinte e trés e vinte e quatro da minuta da presente
ata. DELIBERAQAO: A Céimara Municipal delibera, por unanimidade, declarar a
caducidade do licenciamento urbanistico referente ao processo numero zero um
barra dois mil e dezanove barra cento e setenta e nove, sito no lugar de Miranda
trés, da Uniao das Freguesias de Esqueiros, Nevogilde e Travassos, ao abrigo do
disposto do numero dois, do artigo setenta e um, do Regime Juridico de

Urbanizagao e Edificagao, (RJUE).--------------------------------------------------------------------------------Zero um zero quatro.- Para que a Excelentissima Céirnara, delibere acionar a
garantia bancaria, (para pagamento do valor despendido na execuoéio imediata aos
trabalhos de correcéo do muro, com iminéncia de ruir), tendo em vista a rececao
provisoria e definitiva das obras de urbanizacao, ao abrigo do numero trés, do artigo
oitenta e quatro, do Regime Juridico de Urbanizagéo e Edificacao, de acordo com a
informacéo prestada pela Chefe da Divisao da Qualidade, Atendimento e Fiscalizacaio,
constante no processo numero zero dois barra mil novecentos e noventa e sete barra
quatro mil quatrocentos e quarenta e dois, em nome de D.M.C Teixeira Limitada, cuja
fotocopia se encontra inserta a folhas vinte e cinco e vinte e seis da minuta da presente
ata. DELIBERAQAO: A Camara Municipal delibera, por unanimidade, ao abrigo do
disposto do numero trés do artigo oitenta e quatro do Regime Juridico de

Urbanizagao e Edificagéo, acionar a garantia bancaria, (para pagamento do valor
despendido na execugao imediata aos trabalhos de corregao do muro, com
iminéncia de ruir), tendo em vista a recegéio provisoria e definitiva das obras de
urbanizagao, de acordo com a informagao prestada pela Chefe da Divisao da

Qualidade, Atendimento e Fiscalizagao, constante no processo numero zero dois
barra mil novecentos e noventa e sete barra quatro mil quatrocentos e quarenta e
dois, em nome de D.M.C Teixeira Limitada.--------------------------------------------------------------------Zero um zero cinco.- Uma proposta, apresentada pelo Vereador do Ambiente,

Desporto e Protecao Civil, relacionada com a atribuioao de um apoio financeiro no
montante de €1.000,00 (mil euros) a Associagéio Honra & Foroa, de forma a apoiar a
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epoca desportiva do atleta Paulo Mesquita, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas
vinte e sete a trinta da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Camara Municipal
delibera, por unanimidade, atribuir um apoio financeiro, no montante de €1.000,00
(mil euros), a Associagao Honra & Forga, com sede na Freguesia de Gondiaes, para
apoio a época desportiva do atieta de Trail e SkyRunning, Paulo Mesquite, enquanto
baluarte e embaixador desportivo do Concelho de Vila Verde, de acordo com a
proposta apresentada.-------------------------------------------------------------------------------------------------Zero um zero seis.- Para deliberagéio da Excelentissima Camara, presente uma
informaoao subscrita pela Técnica Superior da Divisao Juridica, Otilia Fernandes,
relacionada com a desafetagao do dominio publico de um caminho publico, denominado
rua da Fabrica, Freguesia de Coucieiro, Concelho de Vila Verde, para ampliacao de Area
de Acolhimento Empresarial do Vale do Homem, cuja fotocopia se encontra inserta de
folhas trinta e um a trinta e quatro da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Camara
Municipal delibera, por unanimidade, desafetar do dominio publico um caminho
pubiico, denominado rua da Fébrica da Freguesia de Coucieiro, Concelho de Vila
Verde, tendo em vista a ampliagéo de area de Acolhimento Empresarial do Vale do
Homem, tudo nos termos das informacoes técnicas prestadas pelos identificados
Servigos e despacho superior proferido pela respetiva Chefe de Divisao, Dra.
Angela Pinheiro, datados de trinta e um de maio de dois mil e vinte e dois e de nove
de junho de dois mil e vinte e dois, respetivamente. Remeta-se a Assembleia
Municipal, para efeitos de aprovagao.---------------------------------------------------------------------------~Zero um zero sete.- Presente uma proposta, apresentada peia Senhora
Presidente da Camara, relacionada com a segunda alteracao ao mapa de pessoal de dois
mil e vinte e dois, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas trinta e cinco a sessenta e
nove da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: Deliberado, por unanimidade,
aprovar a proposta apresentada pela Senhora Presidente da Camara, relacionada
com a segunda alteragao ao mapa de pessoal dois mil e vinte e dois. Remeter o
assunto a Assembleia Municipal para aprovagao, no cumprimento do disposto no
numero quatro, do artigo vinte e nove, da Lei geral do Trabalho em Fungoes
Publicas (LTFP), conjugado com 0 numero um, e da alinea a), do artigo terceiro, do
Decreto-Lei numero duzentos e nove barra dois mil e nove, de trés de setembro e
da alinea 0), do numero um, do artigo vinte e cinco, da Lei numero setenta e cinco
barra dois mil e treze, de doze de setembro.-------------------------------------------------------------------Zero um zero oito.- Presents, a proposta apresentada pela Senhora Presidente
da Camara Municipai, respeitante as Adendas aos Acordos de Transferéncia de
Competéncias do Municipio para os Drgaos das Freguesias ao Abrigo do Decreto-Lei
numero cinquenta e sete barra dois mil e dezanove, de trinta de abril, cuja fotocopia se
encontra inserta de folhas setenta a duzentos e oitenta e cinco da minuta cla presente ata.
DEUBERAQAO: A Camara Municipal delibera, por unanimidade, submeter a

Assembleia Municipal, para efeitos de autorizagao as _Adendas aos Acordos de
Transferéncias de Competéncias do Municipio para os Orgaos das Freguesias ao
Abrigo do Decreto-Lei numero cinquenta e sete barra dois mil e dezanove, de trinta
de abril. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------—-—------Zero um zero nove.- Uma informacao, prestada pela Técnica Superior da Divisao
Financeira, Paula Lima, relacionada com a repartigao de encargos e assunoéo de
compromissos plurianuais referente ao projeto duzentos e quarenta e quatro dois mil e
vinte e dois barra cento e oito ~ Ampliacao barra Reforgo da estacao de captacao e
tratamento de agua do Rio Homem, cuja fotocopia se encontra inserta a folhas duzentos e
oitenta e seis da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Camara Municipal
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delibera, por unanimidade, submeter a Assembleia Municipal, para efeitos de
apreciagao e aprovagao a repartigao de encargos e assungao de compromissos
plurianuais, referente ao projeto duzentos e quarenta e quatro dois mil e vinte e
dois barra cento e oito - Ampliacao barra Reforgo da estagao de captacao e
tratamento de agua do Rio Homem.-------------------------------------------------------------------~~
----------Zero um dez.- Uma informacéio, prestada pela Tecnica Superior da Divisao
Financeira, Paula Lima, relacionada com a repartioao de encargos e assungao de
compromissos plurianuais referente ao projeto duzentos e quarenta e dois dois mil e
dezoito barra quarenta e dois-quatro - Ecovia do Rio Cavado - Troco entre Faial e Mirante,
cuja fotocopia se encontra inserta a folhas duzentos e oitenta e seis da minuta da
presenta ata. DELIBERAQAO: A Camara Municipal delibera, por unanimidade,
submeter a Assembleia Municipal, para efeitos de apreciagao e aprovagao a
repartigéio de encargos e assungao de compromissos plurianuais, referente ao
projeto duzentos e quarenta e dois dois mil e dezoito barra quarenta e dois- quatro Ecovia do Rio Cavado - Trogo entre Faial e Mirante.--------------------------------------------------------Procedeu-se a leitura da minuta da reuniao do Executivo, a qual foi aprovada por
todos os eiementos presentes na reuniao. -------------------------------------------------------------------------E nada mais havendo a tratar, pela Senhora Presidente foi declarada encerrada a
reuniao eram dez horas e quarenta minutos, da qual para constar e devidos efeitos fol
lavrada a presente ata que vai ser devidamente assinada, consignando-se que todas as
deliberaooes dela constante foram aprovadas em minuta no final da reuniaio, 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, Jorge Domingos Teixeira Pinto, Coordenador da Unidade de Contrataoeo
Publica e Expediente Gerai, a redigi, subscrevi e assino. --------------------------------------------/

A Presidente da Cémara,
O Secretario
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