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ATA DA REUNIAO ORDINARIA DE 09/01/2017

---------Aos nove dias do més de janeiro, do ano de dois mil e dezassete, reaIizou~se
uma reuniao ordinéria da Cémara Municipal de Vila Verde, no edificio dos Pagos do
Concelho, sob a Presidéncia do Senhor Antonio Fernando Nogueira Cerqueira Vilela, na
qualidade de Presidente deste Orgéo Autérquico, com a presenga dos Senhores
Vereadores, Manuel de Oliveira Lopes, Julia Maria Caridade Rodrigues Fernandes,

Patricio José Correia Pinto Arauio, José Augusto Marga! Morais e Manuela Alexandra
Mota Ferreira Nunes.—------------------------------------------------------------------------------------0 Senhor Vereador Luis Filipe Oliveira Siiva pediu substituigao por motivos
proﬁssionais e o Senhor Vereador Manuel Barros Araujo, também faltou por motivos
proﬁssionais. -----------------------------------------------------------------~~--------Secretariou a Assistente Técnica, Olinda Macedo Lopes, na auséncia do Téonico
Superior Nuno Miguel Lomba Mota.--------------------------------------————————————~-

—-—---~Veriﬁcada a presenga do numero legal de Vereadores foi pelo Senhor Presidente,
declarada aberta a reuniao eram nove horas e trinta minutos.--------------------------------~BALANCETE: Presente o resumo ciiario da Tesouraria relativo ao dia seis do més
de janeiro do ano dois mil e dezassete que aousava um saldo pecuniario de um milhéo
duzentos e noventa e seis mii seiscentos e setenta e seis euros e setenta e dois céntimos,

cuja fotocopia se encontra inserta a folha-'s seis e sete da minuta da presente ata.~~~~-----~~~~--EXPEDIENTE: O que segue, acompanhado de todos os processos para
veriﬁoagao da Excelentissima Edilidade.~~~~~~~---- —-- A -----::%:::::=e---

-—-------Presente, para aprovagao da Excelentissima Camara, a ata da reuniao ordinaria
de dezanove de dezembro de dois mil e dezasseis, cuja fotogépia se encontra inserta ode
folhas oito a doze da minuta da presents ata. DELIBERAQAO: A Camara aprova, por
maioria,.a referida ata. A Senhora Vereadoradiilia Fernandes abstém-se por nao ter
estado presente na reuniéo a que a ata diz respeito.-----1::=:::::--21:11::----A»-is~ »
~-

-——---ANTES DA ORDEM D0 DIA:------------------------------------------—-------A Camara aprova por unanimidade apresentar um voto de pesar, pelo falecimento
do Senhor Doutor Mario Soares, cuja fotocopia se encontra inserta a folhas treze da
minuta da presente ata.----------------------------------—- -~--seizes:---~---------A Senhora Vereadora Manuela Machado questiona sobre as respostas as
questoes por ela levantadas nas reunioes de cinco de dezembro e posteriormente, dado a
nao resposta as mesmas, em dezanove de dezembro dois mil e dezasseis, relativas a
empresa "FERMENTUM" — Engenharia de Fermentagoes Limitada"--------—i-—-----—-------O Senhor Presidente, informa que as respetivas questoes foram solicitadas a
respetiva empresa e ainda nao foi obtida uma resposta. Logo seja recebida a informagao

solicitada a mesma sera dada a conhecer.---------~~~-~+~-~~~-~~~~-~~--~»~------—---------O Senhor Presidents deu conhecimento de uma oomunioaoao recebida pela
lnfraestruturasde Portugal, na sequéncia de uma reuniéo reaiizada no dia trés de janeiro
do corrente, cuja fotocopia se enoontra inserta a folhas catoize da minuta da presente

ata.-----~~~~--—-—---------------------~~~~--~ --

----

- —

-~~--::::::=;=-

---------ZERO UM.- aDlVERSOS.- Zero um zero um.» Presente uma infonnagao prestada
pelo Téonico Superior, José Silva, relacionada com um pedido de aplicagao da tarifa
social a utilizadores nao domésticos, solicitada pela diregéo da “ADOL" - Associaoao
Domingos Oliveira Lopes, com sede na Rua Padre Avelino Alves, numero duzentos e
cinco, da Freguesia de Vila Verde e Barbudo, cuja fotooopia se encontra inserta a folhas
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quinze e dezasseis da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Camara delibera, por
maioria, conceder aplicagao da tarifa social para utilizadores néio domésticos, a
diregao da “ADOL” - Associagéo Domingos Oliveira Lopes, com sede na Rua Padre
Avelino, ndmero duzentos e cinco, da Freguesia de Vila Verde e Barbudo, nos

termos da informagao prestada.-----------------------------------------------------------—--0 Senhor Vereador José Morais nao participou na votagao, por se
considerar impedido por pertencer aos érgéos sociais.-------------------------------------—---—-—-Zero um zero dois.- Presente o processo nﬁmero zero um barra dois mil e

dezasseis barra quatrocentos e cinquenta e dois, em nome de Secundino Marinho
Marques, sito no lugar de Devesa, da Uniao das Freguesias de Sande, Vilarinho, Barros e
Gomide, para aprovagao do piso abaixo da cota de soleira ao abrigo do nﬁimero dois
artigo trinta e quatro do Regulamento do Plano Diretor Municipal de Vila Verde e nos

termos das informacoes constantes do processo, cuja fotocopia se encontra inserta de
folhas dezassete a vinte e dois da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Camara
delibera, por unanimidade, aprovar 0 piso abaixo da cota de soleira, ao abrigo do
nﬁmero dois artigo trinta e quatro do Regulamento do Plano Diretor Municipal de
Vila Verde e nos termos das informagoes técnicas constantes do processo nifimero
zero um barra dois mil e dezasseis barra quatrocentos e cinquenta e dois, em nome
de Secunvdinou Marinho Marques. A Senhora Vereadora Manuela Machado, vota
favoravelmente dado o teor das informagoes técnicas.-————--------------------

------Zero um zero dois.- Presente o processo numero zero um barra dois mil e
dezasseis barrasetecentos, em nome de Pedro Maciel Goncalves Dantas, sito na Rua de
Paredes da Uniao das.Freguesias da Ribeira do Neiva, para deliberagao, adequada ao
abrigo do disposto na alinea d) do niimero dois do artigo cento e trésdo Regulamento do
Plano Diretor Municipalde Vila Verde, tendo em conta as informacoes constantes do

-processo, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas vinte e- trés a vinte e nove da
minuta da presente ata. DELlBERA(;A0:,Deliberado, por unanimidade, reconhecer
que .0 acerto niio prejudica o correto ordenamento do territorio, ao abrigo do
disposto na alinea d) do numero dois do artigo cento e trés do Regulamento do
Plano Diretor Municipal de Vila Verde, tendo em conta as informagﬁes técnicas
constantes do processo, zero um barra dois mil e dezasseis barra setecentos, em
nome de Pedro MacieI'Gongalves Dantas, sito na Rua de Paredes da Uniao de
Freguesias da Ribeira do Neiva. A Senhora Vereadora Manuela Machado, vota

favoraveimente dado o teor das informagoes técnicas.-----------—‘——————————---------Zero um zero trés.- Presente o processo nilimero zero um barra dois mil e

dezasseis barra seiscentos, em nome de Marta Daniela Azevedo Oliveira, sito no lugar de
Cabanas, da Uniao das Freguesias da Ribeira do Neiva, para deliberar sobre a dispensa
de estacionamento ao abrigo da alinea c) do ndmero um do artigo cinquenta e oito do
Regulamento Municipal de Urbanizagao e Ediﬁcagao, tendo em conta a informagao
técnica datada de catorze de dezembro de dois mil e dezasseis, cuja fotocopia se
encontra inserta de folhas trinta a trinta e dois da minuta da presenta ata.
DELIBERAQAO: A Camara delibera, por unanimidade, a dispensa de
estacionamento ao abrigo da alinea c) do mimero um do artigo cinquenta e oito do
Regulamento Municipal de Urbanizacao e Ediﬁcagﬁo, tendo em conta a informagao
téonica de catorze de dezembro de dois mil e dezasseis, constante do processo
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zero um barra dois mil e dezasseis barra seiscentos, em nome de Marta Daniela
Azevedo Oliveira, sito no lugar de Cabanas, da Uniao de Freguesias da Ribeira do
Neiva. A Senhora Vereadora Manuela, vota favoravelmente a isengao de
estacionamento condicionada ao pagamento das compensagoes previstas na
articulacao do artigo cinquenta e oito do Regulamento Municipal de Urbanizagao e

Edificagao, com o artigo cinquenta e trés do Regulamento Municipal de
Urbanizacao e Ediﬁcacao e com o artigo oitenta e quatro do Regulamento do Plano
Diretor Municipal de Vila Verde.----------------------------------------------------------------0 Senhor Vereador Manuel Lopes, esclarece que as disposigoes constantes
do capitulo um do titulo VII do Regulamento do Plano Diretor Municipal de Vila
Verde, aplicam-se apenas as operagoes urbanisticas de impacto semelhante a

operacoes de loteamento e de impacto urbanistico relevante. A presente operacao
urbanistica a que se refere o presente processo nao possui estas caracteristicas,
pelo que as disposigoes constantes dos artigos cinquenta e sete e cinquenta e oito
do Regulamento Municipal de Urbanizagao e Ediﬁcagao, referentes aos indices de
estacionamento e dispensas de dotacoes de estacionamento, respetivamente, nao
prevéem qualquer tipo de compensagao dado que Iegalmente nos termos do
Regime Juridico de Urbanizagao e Ediﬁcagéio, elas sao exigiveis nos casos que se
enquadram no Plano-Diretor Municipal como operagﬁesde loteamento e operagoes
urbanisticas de impacto relevante.--------------------------¥-------------~-

-------Procedeu-se a leitura da minuta da reuniao do executivo, a qual foi aprovada por
todos os elementos presentes na reuniao.‘---------‘---,------i-¥------‘--'-4‘---4-~--—-—
--------E nada mais havendo a tratar, pelo Senhor.Presidente foi declarada encerrada a
reuniao eramdez horas e trinta minutos da qua! para constar e devidos efeitos foi lavrada

a presente ‘ata que vai ser devidamente assinada, consignando-se que

todas as

deliberacoes dela constante foram aprovadas em minuta no ﬁnal da reuniao, 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.————————————————------—-i
-------—-E eu, Olinda Macedo Lopes, Assistente Técnica, a redigi, subscrevi e assino.——-

O Presidente da Camara,
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