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----------Aos dezoito dias do mes de julho do ano de dois mil e vinte e dois, realizou-se
uma reuniao ordinaria da Camara Municipal de Vila Verde, no edificio dos Pacos do
Concelho, sob a Presidéncia da Senhora Presidente da Camara, Julia Maria Caridade
Rodrigues Fernandes, e com a presenca dos Senhores Vereadores, Manuel de Oliveira
Lopes, Michele Alves, Patricio Jose Correia Pinto Araujo, Adriano Almeida Ramos, Antonio
Esquivel Gongalves Gomes e Fernando Jose Dantas da Silva. ----------------------------------------------Secretariou a Técnica Superior, em regime de substituigao, Filipa Dantas Vilela.--~~
----------Veriﬁcada a presenrga do numero legal de Vereadores, pela Senhora Presidente da
Camara, fol declarada aberta a reuniao eram nove horas e trinta minutos. -------------------------------BALANCETE: Presente, para conhecimento da Excelentissima Camara, o resumo
diario da Tesouraria relativo ao dia quinze do més de julho do ano dois mil e vinte e dois,
que acusava um saido pecuniario de onze milhoes setenta e um mil quinhentos e

sessenta e seis euros e vinte e cinco céntimos, cuja fotocopia se encontra inserta a folhas
treze e catorze da minuta da presente ata.----------------------------------------------------------------

----------EXPEDIENTE: O que segue, acompanhado de todos os processos para
verificaoao da Excelentissima Edilidade. ---------------------------------------------------------------------------Presente, para aprovacao da Excelentissima Cémara Municipal, a ata da reuniao
ordinaria de quatro de julho de dois mil e vinte e dois, cuja fotocopia se enoontra inserta
de folhas quinze a vinte da minuta da presente ata. DELlBERA(;l'§\0: A Camara
Municipal delibera, por unanimidade, aprovar a ata da reuniao ordinaria de quatro
de julho de dois mil e vinte e dois.-----------------------------------------------------------------------

----------ANTES DA ORDEM DO DIA:----------~»---~~~--------------------------»-~~~--------------------------»-Pelo Senhor Vereador do Partido Chega foi levantada a questao do
abastecimento de égua e saneamento na Uniao de Freguesias da Ribeira do Neiva.------~
----------Reiativamente a esta questao, esclareceu a Senhora Presidente que esta a
decorrer um concurso publico para a construcao de mais quatro quiiometros de rede de
saneamento e esta previsto fazer um pequeno troco, devidamente articulado com a Uniao
de Freguesia da Ribeira do Neiva, entre outras Freguesias do nosso Concelho. Também
esta para ser muito brevemente lancado um concurso para alargamento da rede publica
de abastecimento publico de agua, e também aqui, devidamente articulado com a Uniao
de Freguesia, sera efetuado um trabalho que vai ao encontro das necessidades da

P°PUiaQ§°- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Foi levantacia uma outra questao, relacionada com os stands de automoveis sitos
na reta de Cabanelas. Sobre este concreto assunto, ja levantado na reuniao de vinte de
junho, pela Senhora Vereadora do Pelouro do Ordenamento do Territério, Urbanismo
e Modernizagao Administrativa foram prestados esclarecimentos, tendo informado que
os interessados vieram ao processo entregar os levantamentos topograficos, tendo em
vista incorporar na revisao do Plano Diretor Municipal em tramitacao, para possivel
alteracao de classificacao do solo para urbano, faoto abordado na reuniao havida com a
Comissao de Coordenacao e Desenvolvimento Regional e Reserva Agricola Nacional,
onde foi demonstrada abertura para a possivel legalizaoao dos referidos stands. Assim
sendo, propoe-se a suspensao do procedimento de execucao coerciva do despejo
administrativo ate ao final da discussao publica do Plano Diretor Municipal.

DELIBERAQIKO: A Camara Municipal delibera, por unanimidade, suspender o
procedimento administrative até a discussao publica do Plano Diretor Municipal em

revisao.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pelo Senhor Vereador do Partido Chega foi solicitado a Senhora Presidente que
sensibilize os Presidentes de Juntas de Freguesia para garantir a manutencao e limpeza
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dos caminhos publicos. Mais foi solicitada informacao quanto ao horario da recolha do lixo
e sobre a possibilidade de alteracao, pois tem causado alguns constrangimento ao
transito. Por essa razao propoe a Camara Municipal que 0 novo contrato preveja recolha
de lixo nos sete dias da semana. -------------------------------------------------------------------------------------A Senhora Presidente esclareceu que a recolha de lixo, no Concelho, e feita
maioritariamente a noite, sendo que ao fim de semana nao é feita a recolha, dai que na
segunda de manna se torna necessario recolher o lixo que é indevidamente depositado.
Mais esclareceu que ja estao a ser estudados todas as alteragoes que serao necessaries
acautelar e que irao constar do novo contrato de recolha de residuos sélidos urbanos. -------------~~ZERO UM.~ CONHECEMENTOS BARRA RATEFICAQGES:-----------~-~~~------------------------Zero um zero um.- Para ratificacao da Excelentissima Camara, presente o
Protocolo de Cooperacao celebrado entre o lnstituto Politécnico do Cavado e Ave (FPCA)
e o Municipio de Vila Verde, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas vinte e um a
cinquenta e dois da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Cémara Municipal
delibera, por unanimidade, ratificar o Protocolo de Cooperagao celebrado entre o
lnstituto Politécnico do Cavado e Ave (IPCA) e o Municipio de Vila Verde.-------------------------Os Senhores Vereadores do Partido Chega e Partido Socialista, apesar de
votarem favoravelmente, manifestaram o seu desagrado pela facto de néo terem

sido convidados para 0 ato de assinatura do Protocolo.--------------------------------------------------Zero um zero dois.- Para conhecimento da Excelentissima Camara, a Ativacao
do Plano Municipal de Emergéncia e Protecao Civil decretado pela Excelentlssima
Senhora Presidente da Camara Municipal ao abrigo da Lei nrjimero sessenta e cinco barra
dois mil e sete de doze de novembro, cuja fotocopia se encontra inserta a folhas
cinquenta e trés e cinquenta e quatro da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A
Camara Municipal toma conhecimento da decisao de Ativagao do Plano Municipal
de Emergéncia e Protegao Civil decretado pela Excelentissima Senhora Presidente
da Camara Municipal, ao abrigo da Lei numero sessenta e cinco barra dois mil e
sete de doze de novembro.----------------------------------------------------------------------------------------~-ZERO DOIS.~ DlVERSOS.- Zero dois zero um.- Para deliberacao da
Excelentissima Camara, presente uma proposta subscrita pela Senhora Vereadora do
Pelouro do Ordenamento do Territorio, Urbanismo e Modernizacao Administrativa, relativa
a abertura de procedimento concursal comum, na modalidade de relacao jurldica de
emprego publico, para a Unidade de Sistemas de lnformacéo e para a Divisao de Aguas e
Saneamento, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas cinquenta e cinco a setenta e
um da minuta cla presente ata. DELIBERAQAO: A Camara Municipal delibera, por
unanimidade, aprovar a proposta apresentada pela Senhora Vereadora do Pelouro
do Ordenamento do Territério, Urbanismo e Modernizagao Administrative, relativa a
abertura de: -----------------------------------------------------------------------------------------------------~-----------a) Procedimento Concursal Comum para a constituigao cle relagao juridica
de emprego publico por tempo indeterminado, na carreira e categoria de Assistente
Operacional - area de canalizador -, tendo em vista o preenchimento de dois postos
de trabalho, com recurso a reserva de recrutamentq interna, para o Servigo de

Abastecirnento de Agua e Saneamento, da Divisao de Aguas e Saneamento, postos
previstos no Mapa de Pessoal deste Municipio para o ano de dois mil e vinte e dois
e devidamente orcamentados; -------------------------------------------------------------------------------------b) Concurso externo de ingresso para Especialista de lnformética de grau
um, nivel dois (estagiério), da Carreira de Especialista de lnformatica, posto
previsto no Mapa de Pessoal e orgamentado, e----------------------------------------------------2/8
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----------c) Concurso externo de ingresso para um posto de trabalho de Técnico de
lnformatica de grau um, nivel um (estagiario), posto previsto no Mapa de Pessoal e
orgamentado.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mais delibera este Executivo que 0 recrutamento possa ser efetuado entre
trabalhadores com e sem vinculo de emprego piiblico ou com vincuio de emprego
publico a termo.----------------------------------------------------------------------------------------------------------Zero dois zero dois.- Para aprovagao da Excelentissima Camara, presente o
Protocoio de Colaboracao a celebrar entre o Municipio de Vila Verde e a Junta de
Freguesia de Cabanelas, para a concessao de um apoio ﬁnanceiro, para fazer face aos
encargos com a aquisicao das britas necessarias a pavimentacao da Rua vinte e cinco de
Abril, Travessa a Avenida do Rio, Travessa a Rua de Urgal, Rua do Monte de Cima e a
Avenida do Rio, na Freguesia de Cabanelas, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas
setenta e dois a setenta e oito da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Camara
Municipal delibera, por unanimidade aprovar o Protocolo de Colaboragao a celebrar
entre 0 Municipio de Vila Verde e a Junta de Freguesia de Cabanelas, para a
concessao de um apoio financeiro, até ao montante de 16.975,00 euros (dezasseis
mil e novecentos e setenta e cinco euros), para fazer face aos encargos com a
aquisigao das britas necessarias a pavimentagao da Rua vinte e cinco de abril,
Travessa a Avenida do Rio, Travessa a Rua de Urgal, Rua do Monte de Cima e a
Avenida do Rio, na Freguesia de Cabanelas.----------------------------------------------------------------~-Zero dois zero trés.- Para aprovacao da Excelentissima Camara, presente o
Protocolo de Colaboracao a celebrar entre o Municipio de Vila Verde e a Junta de
Freguesia de Parada de Gatim, para a concessao de um apoio financeiro, para fazer face
aos encargos com a aquisigao das britas necessarias a pavimentaoao da Rua de
Bogalheiros, Rua de Paimaz, Rampa de Palmaz, Rua de Souto Novo, Rua de Penelas,
Avenida da lgreja e Avenida de Bogaiheiros, na Freguesia do Parada de Gatim., cuja

fotocopia se encontra inserta de folhas setenta e nove a oitenta e cinco da minuta da
presente ata. DELIBERAQJAO: A Camara Municipal delibera, por unanimidade,
aprovar o Protocolo de Colaboragao a celebrar entre 0 Municipio de Vila Verde e a
Junta de Freguesia de Parada de Gatim, para a concessao de um apoio ﬁnanceiro,
até ao montante de 4286,85 euros (quatro mil duzentos e oitenta e seis euros e
oitenta e cinco céntimos), para fazer face aos encargos com a aquisigao das britas
necessaries a pavimentagao da Rua de Bogalheiros, Rua de Palmaz, Rampa de
Palmaz, Rua de Souto Novo, Rua de Penelas, Avenida da lgreja e Avenida de
Bogalheiros, na Freguesia de Parada de Gatim.--------------------------------------------------------------Zero dois zero quatro.- Para aprovacao da Excelentissima Camara, presente 0
Protocolo de Colaboracao a celebrar entre o Municipio de Vila Verde e a Junta de
Freguesia de Lanhas, para a concessao de um apoio financeiro, para fazer face aos
encargos com a aquisicao das britas necessarias a pavimentacao da Rua Alvaro Morals,
Rua José Ferreira, Rua Deiﬁm Rocha e Silva, Avenida Joao Paulo ll e Rua Joao
Fernandes, na Freguesia de Lanhas, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas oitenta e
seis a noventa e dois da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Camara Municipal
delibera, por unanimidade, aprovar o Protocolo de Colaboragao a celebrar entre o
Municipio de Vila Verde e a Junta de Freguesia de Lanhas, para a concessao de um
apoio financeiro, até ao montante de 5.833,11 euros, (cinco mil oitocentos e trinta e
trés euros e onze céntimos) para fazer face aos encargos com a aquisigao das
britas necessaries a pavimentagao da Rua Alvaro Morais, Rua José Ferreira, Rua
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Delfim Rocha e Silva, Avenida Joao Paulo ll e Rua Joao Fernandes, na Freguesia de
Lanhas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------~
----------Zero dois zero cinco.- Para aprovacao da Excelentissima Camara, presente o
Protocolo de Coiaboraoao a celebrar entre o Municipio de Vila Verde e a Junta de
Freguesia da Uniao das Freguesias de Esqueiros, Nevogilde e Travassos, para a
concessao de um apoio financeiro, para fazer face aos encargos com a aquisicao das
britas necessarias a pavimentacao Travessa da Aideia, Rua Monte da Santa, Rua da
Boavista, Travessa de Covide, Largo da Boca e Rua da Pedreira, Rua da Devesa, Rua do
Fontanario, Travessa de Revenda e Rua Poca do Bispo na Freguesia da Uniao das
Freguesias de Esqueiros, Nevogilde e Travassos, cuja fotocopia se encontra inserta de

folhas noventa e trés a noventa e nove da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A
Camara Municipal delibera, por unanimidade aprovar 0 protocolo de coiaboragao a
celebrar entre 0 Municipio de Vila Verde e a Junta de Freguesia da Uniao das
Freguesias de Esqueiros, Nevogilde e Travassos, para a concessao de um apoio
financeiro, até ao montante de 9247,41 euros, (nove mil duzentos e quarenta e sete

euros e quarenta e um céntimos) para fazer face aos encargos com a aquisigao das
britas necessarias a pavimentagao Travessa da Aldeia, Rua Monte da Santa, Rua da
Boavista, Travessa de Covide, Largo da Boca e Rua da Pedreira, Rua da Devesa,
Rua do Fontanario, Travessa de Revenda e Rua Poga do Bispo na Freguesia da

Uniao das Freguesias de Esqueiros, Nevogilde e Travassos.-------------------------------------------Zero dois zero seis.- Para aprovacao da Excelentissima Camara, presente 0
Protocolo de Colaboracao a celebrar entre 0 Municipio de Vila Verde e a Junta de
Freguesia de Dossaos, para a concessao de um apoio financeiro, para fazer face aos
encargos com a aquisicao das britas necessarias a pavimentaoao da Rua SubRibelro,
Travessa do Can/alho, Beco da Rua dos Passos, Rua do Castro, Largo da lgreja, Rua
Monsenhor Filipe, Rua Padre Manuei Joaquim Gomes, Avenida do Fojo, Travessa de
Boucas, Rua da Sede da Junta e o caminho da Retrota, na Freguesia de Dossaos, cuja
fotocopia se encontra inserta de folhas cem a cento e seis da minuta da presente ata.
DELIBERACAO: A Camara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar 0
Protocolo de Colaboracao a celebrar entre 0 Municipio de Vila Verde e a Junta de
Freguesia de Dossaos, para a concessao de um apoio financeiro, até ao montante
de 5.710,88 euros, (cinco mil setecentos e dez euros e oitenta e oito céntimos) para
fazer face aos encargos com a aquisigao das britas necessarias a pavimentagao da
Rua SubRibeiro, Travessa do Carvalho, Beco da Rua dos Passes, Rua do Castro,
Largo da lgreja, Rua Monsenhor Filipe, Rua Padre Manuel Joaquim Gomes, Avenida
do Fojo, Travessa de Bougas, Rua da Sede da Junta e o caminho da Retrota, na
Freguesia de Dossaos. ------------------------------------------------------------------------------------------------Zero dois zero sete.- Para aprovagao da Excelentissima Camara, presente o

Protocolo de Colaboracao a ceiebrar entre o Municipio de Vila Verde e a Junta de
Freguesia da Uniao de Freguesias Pico de Regaiados, Gondiaes e Mos, para a
concessao de um apoio financeiro, para fazer face aos encargos com as seguintes
empreitadas: Rua Pomar do Lado, Gondiaes ~ sinalizacao e encaminhamento de aguas
pluviais; Rua da igreja Mos ~ construcao de um muro de suporte e requaiificagao; Rua do
Tojal, Pico de Regalados - alargamento e reconstrucao de um muro; Rua das Boucinhas,
Gondiaes - pavimentacao do caminho; Rua do Tarrio, Gondiaes ~ muro, encaminhamento

de aguas pluviais e pavimentacao e Avenida Padre José Luis, Pico de Regalados ~
requalificacao da Avenida, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas cento e sete a
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cento e treze da minuta da presente ata. DELIBERACAO: A Camara Municipal delibera,
por unanimidade, aprovar o Protocolo de Colaboragao a celebrar entre 0 Municipio
de Vila Verde e a Junta de Freguesia da Uniao de Freguesias Pico de Regalados,
Gondiaes e Mos, para a concessao de um apoio financeiro, até ao montante de
20.000,00 euros (vinte mil euros), para fazer face aos encargos com as seguintes
empreitadas: Rua Pomar do Lado, Gondiaes - sinalizagao e encaminhamento aguas
pluviais; Rua da lgreja, Mos - construgao de um muro de suporte e requalificagao;

Rua do Tojal, Pico de Regalados - alargamento e reconstrugao de um muro; Rua
das Boucinhas, Gondiaes - pavimentagao do caminho; Rua do Tarrio, Gondlaes muro, encaminhamento aguas piuviais e pavimentagao e Avenida Padre José Luis,
Pico de Regalados - requalificagao da Avenida.--------------------------------------------------------------Zero dois zero oito.- Para aprovacao da Excelentissima Carnara, presente 0
Protocolo de Colaboracao a celebrar entre o Municipio de Vila Verde e a Junta de
Freguesia de Turiz, para comparticipar o financiamento necessario para a requalificacao
do Parque lnfantil do Centro Escolar EB1 de Turiz, que engloba intervencoes na estrutura
e na mola, colocacao de um novo baloigo, lavagem das placas e pintura a vermelho e
colocagao de um novo painel informativo, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas
cento e catorze a cento e vinte e dois da minuta da presente ata. DELIBERACAO: A
Camara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o Protocolo de Colaboracao a
celebrar entre 0 Municipio de Vila Verde e a Junta de Freguesia de Turiz, para

comparticipar o financiamento necessario para a requalificagao do Parque lnfantil
do Centro Escolar EB1 de Turiz, que engloba intervengﬁes na estrutura e na mola,
colocagao de um novo baloigo, lavagem das placas e pintura a vermelho e
colocagao de um novo painel informativo, até ao montante de 7.850, 00 euros (sete
mil e oitocentos e cinquenta euros). --------------------------------------------------------------------»
----------Zero dois zero nove.- Para aprovacao da Excelentissima Camara, presente o
Protocolo de Colaboracao a celebrar entre o Municipio de Vila Verde e a Junta de
Freguesia de Vila Verde e Barbudo, para a concessao de um apoio financeiro, para a
substituigao da cobertura do pavilhao e a criagao de um corredor coberto entre o edificio
escolar e a sede da Junta de Freguesia de Barbudo, cuja fotocopia se encontra inserta de
folhas cento e vinte e trés a cento e vinte e nove da minuta da presente ata.
DELIBERACAO: A Camara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o
Protocolo de Colaboragao a ceiebrar entre o Municipio de Vila Verde e a Junta de
Freguesia de Vila Verde e Barbudo, para a concessao de um apoio financeiro, até ao
montante de 12.300,00 euros (doze mil e trezentos euros), para a substituigao da

cobertura do pavilhao e a criacao de um corredor coberto entre o edificio escolar e
a sede da Junta de Freguesia de Barbudo,--------------------------------------------------------------------~Zero dois dez.- Para aprovacao da Excelentissima Camara, presente o Protocolo
de Colaboracao a celebrar entre o Municipio de Vila Verde e a Junta de Freguesia de
Turiz, para a concessao de um apoio financeiro, para fazer face aos encargos com a
aquisicao das britas necessaries a pavimentacao da Rua das Tomadas, Acesso ao
Parque de Estacionamento do edificio dos CTT e Rua da Agua, na Freguesia de Turiz,
cuja fotocopia se encontra inserta de folhas cento e trinta a cento e trinta e sete da minuta
da presente ata. DELIBERACAO: A Camara Municipal delibera, por unanimidade,
aprovar o Protocolo de Colaboragao a celebrar entre 0 Municipio de Vila Verde e a

Junta de Freguesia de Turiz, para a concessao de um apoio financeiro, até ao
montante de 3.089,76 euros (trés mil e oitenta e nove euros e setenta e seis
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céntimos), para fazer face aos encargos com a aquisigao das britas necessaries a
pavimentacao da Rua das Tomadas, Acesso ao Parque de Estacionamento do

edificio dos CTT e Rua da Agua, na Freguesia de Turiz.---------------------------------------------------Zero dois onze.- Para deliberacao aprovacao da Excelentissima Camara, uma
proposta subscrita pela Senhora Presidente da Camara Municipal, relacionada com a
abertura de procedimento concursal comum, na modalidade de relagao juridica de
emprego publico, para os Agrupamentos de Escolas de Moure e Ribeira do Neiva, Prado
e Vila Verde e Escola Secundaria de Vila Verde, cuja fotocopia se encontra inserta de
folhas cento e trinta e oito a cento e quarenta e nove da minuta da presente ata.
DELIBERACAO: A Camara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar a proposta
apresentada pela Senhora Presidente de Camara, para abertura de procedimento
concursal comum e constituigao de reserva de recrntamento, para a constituigao de
relacao juridica de emprego publico por tempo indeterminado e termo resolutivo
incerto, na carreira e categoria de Assistente Operacional - area de Agao Educativa
e de Assistente Técnico -, para o preenchimento de trinta e seis postos de trabalho,
para os Agrupamentos de Escolas de Moure e Ribeira do Neiva, Prado e Vila Verde
e Escola Secundaria de Vila Verde, postos previstos no Mapa de Pessoal deste
Municipio, para o ano de dois mil e vinte e dois e devidamente orgamentados. ----------------~~Zero dois doze.- Para aprovacao da Excelentissima Camara, presente a minuta
do Contrato-Promessa de Cedéncia Onerosa de duas parcelas de terreno para integracao
imediata no dominio publico municipal, destinada ao alargamento da Estrada Municipal
quinhentos e sessenta e seis barra Rua Dr. Francisco Sa Carneiro, implantacao de um
passeio pedonal e reordenamento no Largo de Sao Juliao, na Freguesia da Lage, deste
Concelho, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas cento e cinquenta a cento e
sessenta e dois da minuta da presente ata. DELIBERACAO: A Camara delibera, por
unanimidade, aprovar a minuta do Contrato-Promessa do Cedéncia Onerosa de
duas parcelas de terreno para integracao imediata no dominio publico municipal,
destinada ao alargamento da Estrada Municipal quinhentos e sessenta e seis barra
Rua Dr. Francisco Sa Carneiro, implantagao de um passeio pedonal e
reordenamento no Largo de Sac Juliao, na Freguesia da Lage, deste Concelho. Mais
delibera autorizar a realizagao da competente escritura. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----------Zero dois treze.- Para aprovacao da Excelentissima Camara, presente uma
informacao, subscrita pela Chefe da Divisao Juridica, relacionada com o Projeto de
Regulamento Municipal para a Concessao de Beneficios Fiscais a Habitacao e a
Reabilitagao Urbana em Vila Verde, cuja fotocopia se encontra inserta de_fo|has cento e
sessenta e trés a cento e oitenta da minuta da presente ata. DELIBERACAO: A Camara
Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o Projeto de Regulamento Municipal
para a Concessao de Beneficios Fiscais a Habitagao e a Reabilitagao Urbana em
Vila Verde, e submeté-lo a consulta pliiblica, ao abrigo das normas conjugadas e
contidas nos artigos noventa e nove a cento e um do Cédigo do Procedimento

Administrative (CPA), através da sua publicacao na Segunda Série do Diario da
RepL'|bIica, pelo prazo de trinta dias liteis. Posteriormente e decorrido 0 prazo de
consulta pliblica, delibera submeter a Assembleia Municipal, para sua aprovagao.------------Zero dois catorze.- Para aprovacao da Excelentissima Camara, presente uma
proposta subscrita pela Senhora Presidente da Camara, para atribuicao do toponimo
“Avenida Dr. Joao Lobo", por alteracao do topénimo atual, Avenida Torre de Alvim, que
liga a Rua Engenheiro Adelino Amaro da Costa a Rua Dr. Francisco Prieto, a fim de
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integrar a Toponimia da Freguesia de Vila Verde e Barbudo, cuja fotocopia se encontra
inserta de folhas cento e oitenta e urn a cento e oitenta e seis da minuta da presente ata.
DELIBERACAO: A Camara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar a proposta
apresentada pela Senhora Presidente da Camara, para atribuigao do toponimo
“Avenida Dr. Joao Lobo”, por alteragao do topénimo atual, Avenida Torre de Alvim,
que liga a Rua Engenheiro Adelino Amaro da Costa a Rua Dr. Francisco Prieto, a fim
de integrar a Toponimia da Freguesia de Vila Verde e Barbudo.---------------------------------------Zero dois quinze.- Para aprovacao da Excelentissima Camara, presente o
Protocolo de Colaboracao a celebrar entre o Municipio de Vila Verde e a Confraria de
Santo Antonio Mixoes da Serra, que tem como objeto comparticipar o financiamento das
obras de requaliflcacao dos escadorios do Santuarlo, em Valdreu, cuja fotocopia se
encontra inserta de folhas cento e oitenta e sete a cento e noventa e trés da minuta da
presente ata. DELIBERACAO: A Camara Municipal delibera, por unanimidade,
aprovar o Protocolo de Colaboracao a celebrar entre o Municipio de Vila Verde e a
Confraria de Santo Antonio Mixoes da Serra, que tem como objeto comparticipar 0
financiamento das obras de requalificacao dos escadorios do Santuario, em
Valdreu. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zero dois dezasseis.- Para aprovacao da Excelentissima Camara, presente uma
informacao subscrita pelo Chefe da Divisao de Educacao e Promocao Social, para
atribuicao de um apoio financeiro, no montante de € 500,00 (quinhentos euros), a
Associacao Cultural e Musical de Vila Verde, para a comparticipacao nas despesas
associadas ao Vlll Concurso Nacional de Miisica de Camara de Vila Verde, realizado nos
dias oito, nove e dez de julho, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas ce_nto e
noventa e quatro a cento e noventa e seis da minuta da presente ata. DELIBERACAO: A
Camara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir um apoio financeiro, no
montante de € 500,00 (quinhentos euros), a Associagao Cultural e Musical de Vila
Verde, para a comparticipagao nas despesas associadas ao Vlll Concurso Nacional
de Mdsica de Camara de Vila Verde, realizado nos dias oito, nove e dez de
julho.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zero dois dezassete.- Para aprovacao da Excelentissima Camara, presente o

Protocolo de Colaboracao a celebrar entre o Municipio de Vila Verde e a Paroquia de Sao
Paio de Vila Verde, que tem como objeto comparticipar o financiamento das obras de
restauro/requalificaoao da lgreja Paroquial de Sao Paio de Vila Verde, cuja fotocopia se
encontra inserta de folhas cento e noventa e sete a duzentos e trés da minuta da presente
ata. DELIBERACAO: A Camara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o
Protocolo de Colaboragao a celebrar entre o Municipio de Vila Verde e a Paréquia
de S50 Paio de Vila Verde, que tem como objeto comparticipar o financiamento das
obras de restaurolrequalificagao da lgreja Paroquial de Sac Paio de Vila Verde. -----------------Zero dois dezoito.- Para aprovacao da Excelentissima Camara, presente uma
proposta subscrita pelo Senhor Vereador do Ambiente, Desporto e Protecao Civil, relativa
a atribuioao de um subsidio extraordinario a Associacao para a Defesa dos Animals e
Ambiente de Vila Verde, no montante de €2.100,00 (dois mil e cem euros), tendo em vista
a higienizacao, ouidado e alimentacao dos animals a cargo do Municipio, cuja fotocopia
se encontra inserta a folhas duzentos e quatro e duzentos e cinco da minuta da presente
ata. DELIBERACAO: A Camara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir um
subsidio extraordinario a Associagao para a Defesa dos Animais e Ambiente de Vila
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Verde, no montante de €2.100,00 (dois mil e cem euros), tendo em vista a
higienizagao, ouidado e alimentagao dos animais a cargo do Municipio.--------------------------~A Senhora Presidente comunica que vai gozar o perlodo de férias entre o dia oito
e dezoito de agosto e vinte e nove a trinta e um de agosto. ---------------------------------------------------Ficou agendada a proxima reuniao para 0 dia um de agosto.~~~~~-—~----»-—-~--------------------~-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 Presidente foi declarada encerrada a
reuniao erarn onze horas e trinta minutos, da qual para constar e devidos efeitos foi
lavrada a presente ata que val ser devidamente assinada, consignando-se que todas as
deliberacoes dela constante foram aprovadas em minuta no final da reuniao, nos termos
do ntimero trés do artigo cinquenta e sete da Lei ndmero 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
Fiscalizagao em regime de substituigao, a redigi, subscrevi e assino. --------------------------»»
A Presidente da Camara,
A Secretaria _
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