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----------Aos trés dias do mes de abril, do ano de dois mil e dezassete, realizou-se uma
reuniao ordinaria da Camara 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 Orgao Autarquico, com a presenga dos Senhores Vereadores,
Manuel de Oliveira Lopes, Julia Maria Caridade Rodrigues Fernandes, Patricio Jose
Correia Pinto Araojo, José Augusto Margal Morais, Manuela Alexandra Mota Machado
Ferreira Nunes e Manuel Barros Araujo.------------------------------------------------------~~~----------
----------Seoretariou 0 Técnico 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.-----------------------------~---------
----------O Senhor Presidente comunicou ao executive que estara de férias nos dias dez a
treze de abril.------------------------------------------------------------------------~----~~~~-----—-—---~~»»~--
----------Decidiu~se, unanimemente, que as proximas reunioes ordinarias do executivo
serao realizadas nas seguintes datas:------------------------------------------»~~~~»------------------~-
----------Dia dezoito de abril, as nove horas e trinta minutes.-----------------------------------------
----------Dias oito e vinte e dois de maio, as nove horas e trinta minutos.--------~--------—-—----
----------BALANCETE: Presente o resumo diario da Tesouraria relativo ao dia trinta e um
do mes de margo do ano dois mil e dezassete que acusava um saldo pecuniario de um
milhéo trezentos e vinte e oito mil e trinta e sete euros e sessenta céntimos, cuja fotocépia
se encontra inserta a folhas nove e dez da minuta da presente ata.-------------------------------
----------EXPEDIENTE: O que segue, acompanhado de todos os processes para
verificagao da Excelentissima Edilidade. ---------------------------------------------------------------
---------Presente, para aprovagao da Excelentissima Cémara, a ata da reuniao de vinte de
margo de dois mil e dezassete, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas onze a quinze
da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Camara aprova, por maioria, a referida
ata, com a abstengao do Vereador Manuel Arailjo por nao se ter encontrado
presente na reuniao a que a ata diz respeito.-----------------------------------------------------~-»
---------ANTES DA_0RDEM DO DIA:-------------------------------------------------------------------
----------APROVAQAO DE UM VOTO DE PESAR: Nascido em seis de janeiro de mil
novecentos e trinta, o Senhor Jose Antunes Dias, carinhosamente conhecido por
"Capitao", residente na Uniao de Freguesias do Vade, sen/iu 0 Concelho de Vila Verde
oomo Vereador da Camara Municipal de Vila Verde no triénio mil novecentos e setenta e
sete - mil novecentos e setenta e nove e no triénio mil novecentos e oitenta - mil
novecentos e oitenta e dois. A sua dedicagao ao Concelho de Vila Verde no periodo
embrionario da nossa democracia é por todos reconhecida. Por isso, o Executive
Municipal de Vila Verde, na reuniéio ordinéria de quatro de abril de dois mil e dezassete,
manifesta por isso 0 mais profundo pesar e a sua solidariedade a toda a familia do Senhor
José Antunes Dias.-------------------------------------------------------------------------------------
-~~~~-~~-~ZERO UM.- DlVERSOS.- Zero um zero um.- Presente o prooesso zero um barra
dois mile onze barra mil quinhentos e noventa e oito, em nome de Carla Judite Vieira
Pereira, destinado a uma construqao de habitagéo, sita no lugar de Algerizes, Freguesia
de Goaes, relativo a caducidade da licenga de construgao ao abrigo do disposto no
numero cinco, do artigo setenta e um, do Regime Juridico de Urbanizagao e Edificagao,
por forga da aplicaoao do disposto no numero dois do referido artigo, cuja fotocopia se
encontra inserta a folhas dezasseis e dezassete da minuta da presente ata.
DELIBERAQAO: Deliberado, por unanimidade, declarar a caducidade da licenga ao
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abrigo do disposto no numero cinco do artigo setenta e um do Regime Juridico de
Urbanizagao e Edificagao, porrforga da aplicagao do disposto no nilmero dois do
referido artigo.--------------------~-~--~~------------------------------~~~---—-—-—------------------~-----~---~
~-—~------Zero um zero dois.» Presente o processo zero um barra dois mil e dez barra nove
mil novecentos e vinte e quatro, em nome de Construgenebra - Construgao Limitada,
destinado a uma construgao de habitagao, sita no lugar de Lajes - Lote niimero dez,
Freguesia de Lanhas, relativo a caducidade da licenga de construgao ao abrigo do
disposto no numero cinco do artigo setenta e um do Regime Juridico de Urbanizaoao e
Edificagao, por forga da aplicaoao do disposto na alinea a), do numero trés, do referido
artigo, cuja fotocopia se encontra inserta a folhas dezoito da minuta da presente ata.
DELIBERAQAO: Deliberado, por unanimidade, declarar a caducidade da licenga ao
abrigo do disposto no nfimero cinco do artigo setenta e um do Regime Juridico de
Urbanizagao e Edificagao, por forga da aplicagao do disposto na alinea a), do
numero trés, do referido artigo.--------~-----------——-------—----~-----------------------------------
-------~~-Zero um zero trés.- Presente o processo zero um barra dois mil e treze barra
quinhentos e quarenta e oito, em nome de Manuel Fernandes Dias, destinado a uma
construgao de habitagao, sita no lugar de Monte Maior, da Uniao das Freguesias de
Carreiras Sao Miguel e Carreiras Sao Tiago, relativo a caducidade da licenga de
construcao, ao abrigo do disposto no numero cinco do artigo setenta e um do Regime
Juridico de Urbanizagao e Edificagao, por forga da apiicacéo do disposto no ndmero dois
do referido artigo, cuja fotocopia se encontra inserta a folhas dezanove e vinte da minuta
da presente ata. DELIBERAQAO: Deliberado, por unanimidade, declarar a
caducidade da licenga ao abrigo do disposto no nfimero cinco do artigo setenta e
um do Regime Juridico de Urbanizagao e Edificagao, por forga da aplicagao do
disposto no nfimero dois do referido artig0.-------------------»~--~-—-—---————-—-—----------~---————
---------Zero um zero quatro.- Presente o processo zero um barra dois mil e dezasseis
barra setecentos e quatro, em nome de Carla Patricia Gongalves Dias, sito no lugar de
Cereje, da Uniao das Freguesias de Valbom Sao Pedro, Passo e Valbom Sao Martinho,
deste concelho, para deliberar sobre a dispensa e isengao de estacionamento piliblico nos
termos das informagoes técnicas constantes do processo, cuja fotocopia se enoontra
inserta de folhas vinte e um a vinte e seis da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A
Camara delibera, por unanimidade, deliberar a isengao de estacionamento, nos
termos da informagao técnica.----------------------------------------------------------------------
----------A Senhora Vereadora Manuela Machado apresenta a seguinte declaragao:
"voto favoravelmente mas gostaria de ver confirmado que 0 meu voto favoravel a isengao
do lugar de estacionamento nao condioiona o pagamento compensatorio calculado pela
formula de compensaoao prevista no numero quatro, do artigo quarenta e um, do
Regulamento Municipal de Urbanizagao e Edificagao, considerando-se uma area de vinte
metros quadrados". --------------------------------------------------------------------------------------
----------Zero um zero cinco.- Presente 0 processo zero um barra dois mil e dezasseis
barra duzentos e quarenta e sete, em nome de Maria Pereira Leitéo, sito no lugar de
Longras, da Uniao das Freguesias da Ribeira do Neiva, deste concelho, para deliberar
sobre a dispensa do cumprimento do parametro de estacionamento publico nos termos
do artigo cinquenta e oito, numero um, alinea d) do Regulamento Municipal de
Urbanizaoéio e Edificagao, tendo em conta 0 teor das informagoes técnicas, constantes
do processo, cuja fotooopia se encontra inserta de folhas vinte e sete a trinta e trés da
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minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Cémara delibera, por unanimidade, a
dispensa do cumprimento do parametro de estacionamento pfiblico nos termos do
artigo cinquenta e oito, ndmero um, alinea d) do Regulamento Municipal de
Urbanizacao e Edificagao, tendo em conta 0 teor das informagfies técnicas,
constantes do processo.-------------------------------------------------------------------------------------
----------Zero um zero seis.- Presente 0 processo zero dois barra mil novecentos e oitenta
e cinco barra quatro, em nome de Domingos Alves do Santos, para deliberar sobre a
recegao definitiva das obras de urbanizacao, tendo em conta 0 teor do parecer juridico e
da informacao tecnica, cujas fotocopias se encontram Ensertas de folhas trinta e quatro a
trinta e oito da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Cémara delibera, por
unanimidade, conceder a recegao definitiva das obras de urbanizagao, ao abrigo do
nfimero um, do artigo oitenta e sete, do Regime Juridico de Urbanizacao e
Edificagao, tendo em conta o teor do parecer juridico e da informagao técnica
datada de nove de marco de dois mil e dezassete.-----------------------------------------------
----------Zero um zero sete.- Uma informagao, prestada pelo Chefe da Educagao e
Promocao Social, Dr. Adelino Machado, relacionada com a atribuicao de um apoio
financeiro no montante de € 3.400,00 (trés mil e quatrocentos euros), ao Grupo
Desportivo de Prado, para os fins constantes da respetiva informacao, cuja fotocopia se
encontra inserta a folhas trinta e nove e quarenta da minuta da presente ata.
DELIBERAQAO: Deliberado, por unanimidade, conceder 0 apoio financeiro no
montante de € 3 400,00 (trés mi! e quatrocentos euros), ao Grupo Desportivo de
Prado, para os fins constantes da respetiva informagao.-------------------------------------~-
-~-~~-----Zero dois zero oito.- Outra informacao, também prestada pelo Chefe da
Educacao e Promogao Social, Dr. Adelino, relativa a atribuigao de apoio financeiro no
montante € 1.300,00 (mil e trezentos euros) a Associacao Cultural, Recreativa, Desportiva
e Social de Pico de Regalados, para os fins previstos na respetiva informacao, cuja
fotocopia se encontra inserta a folhas quarenta e um e quarenta e dois da minuta da
presente ata. DELIBERAQAO: Deliberado, por unanimidade, conceder 0 apoio
financeiro no montante de € 1.300,00 (mil e trezentos euros), a Associagao Cultural,
Recreativa, Desportiva e Social de Pico de Regalados, para os fins previstos na
respetiva informagao.--------------------------------------------------------------------------------
----------Zero um zero nove.- Uma informacao prestada pelo Assistente Técnico Fernando
Teles, respeitante a colocacao e regulamentacao de sinais de transito, de estacionamento
para deficientes (H1a+2-22), no estacionamento existente na Portela do Vade, paralelo a
Estrada Nacionai cento e um, cuja fotocopia se encontra inserta de__folhas quarenta e trés
a quarenta e seis da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: Deliberado, por
unanimidade, proceder a colocagao do referido sinal de acordo com a informagao
prestada.--------------------------------------------------------------------------------------------------
----------Zero um dez.- Ainda outra informacéio, também prestada pelo Assistente Técnico
Fernando Teles relacionada com o pedido de fornecimento e colocacao de sinais verticals
de transito para varios locais na Freguesia de Cabanelas, cuja fotocopia se encontra
inserta de folhas quarenta e sete a cinquenta e quatro da minuta da presente ata.
DELIBERAQAO: Deliberado, por unanimidade, proceder a colocagao do referido
sinal de acordo com a Enformacao prestada.---------------------—~---———------——-~-~—~—-—~~-——---
---------Zero um onze.- Uma informacao prestada pela Assistente Técnica Maria do
Carmo Ferreira, reiativa a atribuigao de Bolsa de Estudo a alunos do Ensino Superior,
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residentes neste ooncelho, referente ao ano letivo dois mil e dezasseis barra dois mil e
dezassete, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas cinquenta e cinco a sessenta e
quatro da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Cémara delibera, por
unanimidade, atribuir a Bolsa de Estudo aos alunos do ensino superior referente ao
ano letivo dois mil e dezasseis barra dois mil e dezassete, nos termos da
informagao prestada.~--~-~-~»~---~~~~~------------------------------»----------------------------------------
----------Zero um doze.- Uma proposta apresentada pelo Vereador da Qualidade,
Ordenamento e Gestao do Territorio, relativa a tolerancia de ponto no dia dezassete de
abril (segunda-feira de Pascoa), cuja fotocopia se encontra inserta a folhas sessenta e
cinco e sessenta e seis da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Camara delibera,
por unanimidade conceder a toleréncia de ponto no dia dezassete de abril,
(segunda-feira de Péscoa), nos termos da proposta apresentada.---------~—-~--------------
----------Zero um trez.e.- Uma informacao prestada pela Técnica Superior de Educagao,
Dr?‘ Silvia Rodrigues, e pela Assistente Técnica Maria do Carmo Ferreira, relativa a
assuncao de encargos plurianuais, com vista a autorizacao prévia da Assembleia
Municipai, respeitante a encargos resultantes com as refeigoes e transportes de alunos no
quadro das competéncias autarquias locals, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas
sessenta e sete a setenta e quatro da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A
Cémara delibera, por unanimidade, aprovar a informagao prestada. Remeta-se a
Assembleia Municipal.--------------------------------------------------------------------------------------
-----~~~~~Procedeu~se a leitura da minuta da reuniao do executivo, a qual foi aprovada por
todos os elementos presentes na reuniao.----~~~-~--~--—-------—------------------—-----~~-------------
-------~--E nada mais havendo a tratar, pelo Senhor Presidente foi declarada encerrada a
reuniao eram dez horas e cinco minutos da qual 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 reuniéo, nos termos
do numero 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, Nuno Miguel Lomba Mota, Técnico Superior, a redigi, subscrevi e assino.-----

O Presidente da Camara, ,_ g ~

OSecretari0, _,;/
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