Reunião Ordinária de 23 de julho de 2018
Ata nº 14/2018

Deliberado, por unanimidade e em minuta, proceder novamente à audiência
prévia do interessado (Antero Luís, Vila Verde) e caso o mesmo não se
pronuncie, declarar a caducidade do processo.
Deliberado, por unanimidade e em minuta, aprovar o projeto de execução
referente à construção do “Centro de Acolhimento no Centro Histórico em
Vinhais”.
Deliberado, por unanimidade e em minuta, aprovar os projetos de execução, o
plano de segurança e saúde em fase de projeto, o plano de intervenção e
gestão de resíduos de construção e demolição, os projetos de especialidades,
o caderno de encargos e programa de procedimentos, bem como a abertura do
procedimento por concurso público referente à construção do “Interface de
Transportes”, em Vinhais. Foi deliberado ainda, designar para júri do
procedimento os membros senhores: Vogais efetivos: Susana Maria Pinto
Martins, técnica superior de arquitetura, que preside; Gil Pousa Nogal, técnico
superior de engenharia e Lúcia dos Santos Taveira da Costa Coelho,
coordenadora técnica. Vogais suplentes: Alfredo Paulo Vila Moura dos Santos,
chefe da Equipe Multidisciplinar, e Silvina da Ascenção Pires Martins Canteiro,
assistente técnica.
Deliberado, por unanimidade e em minuta, aprovar os projetos de execução, o
plano de segurança e saúde em fase de projeto, o plano de intervenção e
gestão de resíduos de construção e demolição, os projetos de especialidades,
o caderno de encargos e programa de procedimentos, bem como a abertura do
procedimento por concurso público, referente à “Requalificação do espaço
público envolvente ao Interface de Transportes” (Vinhais).
Foi deliberado ainda, designar para júri do procedimento os membros
senhores: Vogais efetivos: Susana Maria Pinto Martins, técnica superior de
arquitetura, que preside; Gil Pousa Nogal, técnico superior de engenharia e
Lúcia dos Santos Taveira da Costa Coelho, coordenadora técnica. Vogais
suplentes: Alfredo Paulo Vila

Moura dos Santos,

chefe da Equipe

Multidisciplinar, e Silvina da Ascenção Pires Martins Canteiro, assistente
técnica.

A vinte e cinco de junho, do corrente ano, foram enviadas propostas de
aquisição para os terrenos destinados à ampliação do cemitério de Vinhais, aos
proprietários dos mesmos,
contrapropostas.

neste seguimento, apresentaram as suas

Após análise dos valores e discussão do assunto foi

deliberado, por maioria e em minuta com quatro votos a favor e três
abstenções dos Senhores Vereadores da Coligação “É Tempo de Mudar PPD/PSD.CDS-PP”, não aprovar a proposta apresentada pelos proprietários
dos terrenos e solicitar que os terrenos sejam avaliados por um perito externo
aos serviços municipais.
A Junta de Freguesia de Rebordelo encontra-se a elaborar uma candidatura
que

irá

apresentar

CORANE/10216/2018

ao

PDR2020,

-"Renovação

no
de

âmbito

do

Aldeias",

aviso
com

n.º001/
vista

à

recuperação/readaptação de um edifício a "Casa da Cultura". Reconhecendo o
interesse, quer local quer municipal, desta obra foi deliberado, por unanimidade
e em minuta, reconhecer o interesse, e emitir declaração nesse sentido
destinado a instruir o processo de candidatura ao PDR 2020 no âmbito do
aviso n.º 001/CORANE/10216/2018 – Renovação de Aldeias.
Deliberado, por unanimidade e em minuta, nos termos da alínea d), do n.º 1, do
Artigo 33.º, do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprovar a 6.ª
Alteração ao Orçamento da Despesa no valor de cento e quarenta mil euros
(140.000,00 €) e a 5.ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos no valor
de cento e vinte mil euros (120.000,00 €).

