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EDITAL N° 29/ 2021
------Dr. Antonio Fernando Nogueira Cerqueira Viiela, Presidente da Camara Municipal de
Vila Verde: --------------------------------------------------------------------------------------------------------~~~~--Toma pilrblico, para cumprimento do estipulado no n.°1, do aﬂigo 56.°, do Anexo I,
da Lei n.°75/2013, de ‘l2 de setembro, de que, em reuniao do executivo, reaiizada em 16
de agosto do corrente, foram tomadasas seguintes deiiberaooes, com eficacia exiema:-------Deiiberado, por unanimidade, aprovar a ata da reuniao ordinaria de 19 de junho de
2021. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado, aprovar por unanimidade, 0 Voto de Louvor ao Dr. Nuno Mota,
apresentado pelos membros do executivo, pelas seguintes razoes: atendendo ao facto de
esta ser a ditima reuniéo em que o Dr. Nuno Mota exeroe as fungoes de secretério das
reunioes do executive, e de elernentar justioa que lhe seja atribuido um voto de louvor
pelo profissionalismo, competéncia, dedicagao e sentido de responsabilidade peia forma
exemplar com que ao iongo destes anos exerceu as funooes que lhe estavam atribuidas.
Assim, oonsiderando que é da mais elementar justiga reconhecer o trabalho e 0 mérito de
todos aqueles que dao o seu melhor em proi do Municipio e também da organizacao
Cémara Municipal de Vila Verde, através de uma prestacao exemplar que oonquistou os
mais rasgados eiogios por pade de todo o Executivo Municipal, é aprovado, por
unanimidade, o presents Voto de Louvor.----------------------------------------------------------------------Deiiberado tomar conhecimento das listagens elaboradas pela Divisao de Aguas e
Saneamento, relatives aos despachos proferidos pelo Senhor Vereador do Ambiente,
Desporto e Atividades Economioas, em processos de contratos de égua e recolha de
Aguas Residuais Domésticas, referentes ao mes de junho de 2021. -----------------------------------Deiiberado, por unanimidade, ratificar 0 despaoho do Sr. Vereador da Quaiidade,
Ordenamento e Gestao do Territorio, datado de O5 do corrente, referente a0 prooesso
06/2019/424, em nome de Armindo José Dantas Gomes, sito na Rua dos Bombeiros, 331
_— A, da Freguesia de Vila Verde e Barbudo. relativo a suspenséo do procedimento em
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curso tendente ao despejo administrative, conforms deliberagao da Camara Municipal
datada de O6/04/2021 ate decisao final do referido procedimento de alteraoao de
utiiizacao, em linha, alias, com 0 teor da citada deiiberaoao do orgao executivo municipal
segundo a quai a presents decisao podera ser suspensa na hipotese de, entretanto, ser
apresentado requerimento subscrito por entidade com Iegitimidade procedimental tendo
em vista a aiteraoao do uso da fraoao, a até a decisao que recair sobre o mesmo. ----------------Deliberado, por unanimidade, declarar a caducidade da licenca de oonstruoao, ao
abrigo do disposto no n.° 5, do artigo 71°, do Decreto-Lei n° 555/99, de 16 de dezembro,
por forga da aplicacao da aiinea d), do n.° 3, do referido artigo, referente ao processo
O1/20021878, em nome de Cordeiros — lmobiliéria, Lda, de acordo com as informaooes
constantes do processo. --------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, declarar a caducidade da iicenga de construgao, ao
abrigo do disposto no n.° 5, do artigo 71°, do Decreto-Lei n° 555/99, do RJUE, por forca
da aplicacao da aiinea d), do n.° 3, do referido artigo, referente ao processo
01/2009/2519, em nome de Nuno Miguel Pires Valerio, de acordo com as informacoes
oonstantes do processo. --------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, declarar a caducidade da licenga de oonstrugao, ao
abrigo do disposto no n.° 5, do artigo 71°, do Decreto-Lei n° 555/99, de 16 de dezembro,
por forga da aplicaoao do disposto do n.° 2, do referido artigo, referente ao processo
01/2017/337, em nome de César Leonel Brito da Costa, de acordo com as informagoes
constantes do processo. --------------------------------------------------------------------------------------~-----Deiiberado, por unanimidade, aceitar a alienacao de 150,28 m2 da area publica
municipal, destinada a fossa coletiva do referido lotearnento, nos termos e condicoes das
informagoes tecnicas da DAS, datada de 15/07/2021, e da DUE, de 22/O7/2021, na
sequénoia do requerimento apresentado pelo interessado e da declaracao da Junta de
Freguesia da Lage, constante do processo 02/1992/5, em nome de Carlos Alberto Arantes
da Costa. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------~------Deliberado, por unanimidade, atribuir 0 reembolso no montante de € 1018,42 (mil e
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dezoito euros e quarenta e dois céntimos), ao Exrno. Sr. Paroco da Freguesia de Duas
lgrejas, Padre Manuel Cunha Rodrigues, para fazer face ao pagamento das despesas
com a EDP com a ligagao de luz nos lotes de terreno oedidos para construgao do Centro
de Saude e atuai Junta de Freguesia e Loja do Municipe da UF da Ribeira do Neiva. ------------Deiiberado, por unanimidade, aprovar o protocolo de colaboraoao a celebrar entre o
municipio de Vila Verde e a Junta de Freguesia de Lanhas, para apoio financeiro por parte
do Municipio de Vila Verde, tendo em vista os enoargos com a construcao de rede de
saneamento pubiico na Rua Joao Fernandes, Rua Joao Martins Gama, Rua Antonio
Soares e Rua Jose Silva, na freguesia de Lanhas. ----------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, aprovar o protocoio de coiaboraoao a celebrar entre o
municipio de Vila Verde e a Freguesia de Moure, para comparticipaoao financeira
necessaria, por parte do Municipio de Vila Verde, para a 1° fase de requalificagao da zona
envolvente ao Eucaiipto da Freguesia de Moure, que se prende com movimentaooes de
terras, a construcao de muros e suporte de terras, criagao de passeios e uma zona

verde.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanirnidade, aprovar o protooolo de oolaboraoao a oelebrar entre o
municipio de Vila Verde e a Junta de Freguesia da UF de Sande, Vilarinho, Barros e
Gomide, para apoio financeiro por parte do Municipio de Vila Verde, para a construcao de
muros a levar a efeito no ambito das obras de alargamento e benefioiaoao da Rua de
Quartas — Sande e do Caminho de Can/alho de Pau — Viiarinho, na UF de Sande.
Vilarinho, Barres e Gornide.----------------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, aprovar o protocolo de cotaboraoao a celebrar entre 0
municipio de Vila Verde e a Junta de Freguesia da UF de Valbom S. Pedro, Paco e
Valbom S. Martinho, para a comparticipagao ﬁnanceira por parte do Municipio de Vita
Verde, para a conoretizagao das obras de requalificacao do parque de estacionamento da
lgreja Paroquiai de Valbom S. Pedro, que engloba a oriacao de passeios em calgada,
guias delimitadoras e asfaitamento em betuminoso, para criagao de uma zona de
estacionamento e ordenamento do transito, na Freguesia da UF de Valbom S. Pedro,
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Page e Valborn S. Martinho. ----------------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, aprovar 0 protocolo de colaboraoao a celebrar entre o
munloipio de Vila Verde e a Paroquia de Santa Marinha de Oleiros, para a
comparticipaoao tinanoeira por parte do Municipio de Vila Verde, para a concretizacao das
obras de construcao da nova sede do Centro Pastoral, da Freguesia de Oleiros. -------------------Deliberado, por unanimidade, aprovar o protooolo de colaboragao a celebrar entre o
munioipio de Vila Verde e a Freguesia de Freiriz, para a oompartioipaoao finanoeira por
parte do Municipio de Vila Verde, para a conolusao das obras relativas a requalificaoao e
ampliaoao dos balnearios do campo de jogos da Freguesia de Freiriz.--------------------------------Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta de decisao final, da oandidatura
referente ao processo 2021/APl/13, em nome de DLO, Unipessoal, Lda, sito na Avenida
i’\/lesquita Gaviao, n° 351, 1° Fragao R Vila Verde, nos termos e cumprimento do disposto
no n° 4, do artigo 22° e n° 5, do artigo 24° ambos do Regulamento de Concessao de
Beneficios Fiscais para incentivo ao lnvestimento de acordo com a informagao prestada
pelos Servioos de Apoio ao lnvestimento e ao Ernpreendedorismo.------------------------------------Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta de deoisao final, da candidatura
referents ao processo 2021/API/7, em nome de BRASOLAR, l_d"“, silo no lugar de Monte
ll./laior, n° 22B - 4730-531 Carreiras S. Miguel, nos termos do artigo ’l6.° do Regulamento
de Conoessao de Beneficios Fisoais para lncentivo ao lnvestimento de acordo com a
informaoao prestada pelos Services de Apoio ao lnvestimento e ao Ernpreendedorismo.-------Deliberado, por maioria, com a abstenoao dos Vereadores do PS, determinar o
despejo administrative, dos prédios onde se encontrava em funcionamento os stands de
venda de autornoveis referenciados na presente informagao, ao abrigo do disposto no n.°
2, do artigo 109.“, oonjugado com o disposto no artigo 92.“, ambos do Decreto-Lei n.°
555/99, de 16 de dezembro, na sua redacao atual. Os Srs. Vereadores do Partido
Sociaiista proferiram a declaraoao de voto inserta na respetiva rninuta. -------------------------------Deliberado, por unanimidade, nao optar pela oaduoidade do prooedimento de
Revisao do Plano Diretor Municipal de Vila Verde, e fixar um novo prazo de 18 meses
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para a respetiva conclusao, contado a partir de 8 de julho de 2021, nos termos e conforme
proposto na informacao subscrita peio Sr. Eng.” Jose Bezerra.------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada pelo Chefe da Divisao
de Projetos e Obras, Arq.° Antonio Nogueira, relativa aos trabalhos complementares a
executar, referenciados na proposta da obra Empreitada de “Construcao da Ecovia do Rio
Cavado - Trooo Mirante ~ Portocarrero". -----------------------------------------------------------------------Detiberado, por unanimidade, atribuir um apoio financeiro, no montante de €
25.000,00 (vinte e cinco mil euros), a Associacao Cultural e Musical de Vila Verde, para
tazer face as despesas de tuncionamento com o ensino articulado de Mdsica. ----------------------Deiiberado por unanimidade, proceder ao pagamento dos honorarios de servicos de
representaoao Juridica ~ Eleito Local, nos termos e de acordo com a informagao prestada
pela Dr.“ Filipa Dantas Vilela. --------------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por rnaioria, nao proceder ao pagamento dos honorarios de servicos de
representacao Juridica - Dirigente, tendo em consideracao os trés vctos contra dos
Vereadores do PS e os dois votos a favor dos Vereadores do PSD. Os Srs. Vereadores do
PS apresentam a declaracao de voto inserta na respetiva minuta. ------------------------------------ Para constar e devidos efeitos se publica 0 presents e outros de igual teor, que vao
ser atixados nos lugares do estito. --------------------------------------------------------------------------------E eu
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Paces do Murricipio de Vila Verde, em 17 de agosto 2021
O Presidents da Céimara,

Q

_.

kpresente cdital é aﬁxado pelo prazo rd
5
dias om
.2
1'
ctirado em Wiw/_T___/_'___“_"_

OI/-\) Funcionario(a)

