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——---Aos dezoitodias do mes ode abril,~do» ano»~de~dois~~mil~- eadeZass~ete,-~realiz0u-asjj j j a.
se uma reuniao ordinaria da Camera Municipal de Vila Verde, no edificio dos Pagzos

do Concelho, sob a Presidéncia do Senhor Antonio Fernando Nogueira Cerqueira
Viieia, na qualidade de Presidente deste Orgao Autarquico, com a presenga dos
Senhores Vereadores, Manuel de Oliveira Lopes, Julia Maria Caridade Rodrigyues

Fernandes, Patricio José Correia Pinto Araujo, José Augusto Margai Morals e
Manuela Alexandra Mota Machado Ferreira Nunes.-------------------------------------+-------»
----------Secretariou 0 Técnico Superior Nuno Miguei Lomba Mota.-----~--~-------+—------~------Veriﬁcada a presenga do numero legal de Vereadores foi pelo Senhor
Presidente, declarada aberia a reuniao eram nove horas e trinta minutos.---~—------~-~~
----------O Senhor Vereador Luis Filipe Oliveira Silva nao se encontra presente por

motivos proﬁssionais. A falta foi justiﬁcada. Pelos mesmos motivos justifica-se a
auséncia na reuniao do dia trés de abril onde foi substituido pelo Vereador Manuel
Barros Araujo.---------------------------------------------------------------------------------BALANCETE: Presente 0 resumo diario da Tesouraria relativo ao dia treze do
més de abril do ano dois mil e dezassete que acusava um saldo pecuniario de um

milhao vinte e cinco mil e quinhentos e vinte euros e cinco céntimos, cuja fotocopia se
encontra inserta a folhas vinte e vinte e um da minuta da presente ata.--—---------~----~
~~~~~~~~~~EXPEDlEN'i'E: O que segue, acompanhado cle todos os prooes_s‘os‘,‘para

verificaséo da Exceientissima Edilidade.---------------------------------

é---------Presente, para aprovagao da Excelentissima Camara, a ata da r9i!’ll5,75'!Q_id.pe,1fé$
de abril dew dois mil e dezassete, cuja fotocopia se encontra inserta de fQlhva§,§l(int_e’j,e
dois a vinte e cinco da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Cﬁmara,"deIibéra,
por unainimidade, aprovar a referida ata.-----------------------------4------4--?-4--

———-ANTES DA ORDEM DO DlA:——------------------------------------------------------—Apresentado peios Senhores Vereadores do Partido Socialista 0

seguinte assunto: "A Camara Municipal abriu as suas portas ao Compasso do dia de
Pascoa no passado Domingo, dezasseis de abril. Uma atitude bonita e positiva que
muito valorizamos e que deve continuar no futuro. Contudo, 0 Presidente da Camara
nao convidou nem os Vereadores nem os Deputados Municipais do Partido Sociaiista
para estarem presentes. Podia té-lo feito, com um simples email, com um sms ou

corn um telefonema, mas nao o fez, sendo esse facto de lamentar profundamente. O
Senhor Presi_dente convida u_ns V e esquece outros, Vcomportamento que use tem
repetidoern varias ooasioesaov longo do ano: cantar dos reis, ativvidades 'd85P‘Oiiivas,

ativivdadesi com associagzoes, entre _o,u:tr_as cujo convite é jclirigido,é\_ C,51Ffl.€ifF?‘,“f.,eQqqggi‘Q
Presidente entende serdirigidoa ele-prc'>prio,~numagvisao-vmuito,-_sua»que»;i"od_nfu‘nde'~;as

runees Pﬁblicas. Cﬂm. ,fuma_'_é$Pé,¢ie_"de ,".‘.coutad8_.,Pfivéd.a’T ¢i5ar8,,f3iTii.9<?$,

P@,liii¢a- Um vompoﬂamentv ehabiitual do Presideﬁie des ¢=?1m¢=‘ra que Consider-W08
desrespeaioso e ique i lamentamos 'profun'damente. Comprometemo-nos a, ‘ no prsximio
ano, a abrir a porta da autarquia ao Compasso Pascal, convidando para tao digna

cerimonia todos os representantes da autarquia, assim como todos os Vilaverdenes

que se desejem associar, pois sinceramente acreditamos que Cémara é de todos e
para todos. Pedimos desculpa aos mordomos do Compasso Pascal apresentando[hes os mais respeitosos cumprimentos na certeza de que compreenderao agora os
motivos da nossa auséncia."-----------------------------------------------------------------1/13
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--------Noeeeeeseguimento so “Senhor ~PresidenteAeeeeinformousque aevisita“Pascale-*~as
instalacoes do Municipio decorreu de acordo com aquilo que tinha sido habitual nos
anos anteriores e que para este ato estao sempre convidados todos os eiementos do
executivo, dos orgaos autarquioos e todos os Vilaverdenses que sao sempre bemVm OS ............................................................................................................................-_-..__-_--__-_-_-_____.._..-._.... ....-......................_......

----------ZERO Ullll.- CONHECIMENTOS BARRA RATlFlCAC}<5ES.- Zero um zero
um.- Para conhecimento do executivo, presentes as listagens elaboradas pela
Divisao de Aguas e Saneamento, relativas aos despachos proferidos pelo Senhor
Vereador do Ambiente, relativas aos despachos proferidos pelo Senhor Vereador do
Ambiente, Desporto e Atividades Economicas, em processos de fornecimento de
agua e recolha de aguas residuais domésticas, cuja fotocépia se encontra inserta de
folhas vinte e seis a vinte e oito da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A
Cémara toma con hecimento.---—--——--—-——------------~--»---------------------~--~---»
-----»----ZERO D0lS.- DIVERSOS.- Zero dois zero um.- Uma informagao prestada
pela Técnica Superior de Servico Social, Dr.’-" Isabel Lopes, relativa ao apoio para

comparticipacao familiar para refeicao e prolongamento da aluna Ariana Gama Lago,
a frequentar o Jardim de infancia de Geme, cuja fotocopia se encontra inserta de
folhas vinte e nove a trinta e trés da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A
Camara clelibera, por unanimidade, apoiar na comparticipagao.;,~.fal11i|i_?l!'~,_‘da
‘refeigéioi e prolongamento ‘da aluna Ariana Gama Lago, nos
informagéo prestada pela técnica.------------------------------------------

,------+Zero dois zero dois.- Presente o processo zero um barra dois.-,rriii_i.je,,.1doze
barra cento e um, em nome de Marina Soﬁa Azevedo Silva, destinado

construcao de habitagao, sita no lugar de Cruzes, Freguesia de Lanhas, relativoa
caducidade da licenca de construgao ao abrigo do disposto no numero cinco, do
artigo setenta e um, do Regime Juridico de Urbanizacao e Edificagéo, por forca da

aplicacao do disposto no numero dois do referido artigo, cuja fotocopia se encontra
inserta a foihas trinta e quatro e trinta e cinco da minuta da presents 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 Urbanizagﬁo e Ediﬁcacao, por forga da aplicacao do disposto no
mfrmero dois do referido artigo.——--~---------------------------------------------------------Zero dois zero trés.- Presente o processo zero um barra dois mil e dezassete

barra setenta e_ sets, em nome de Centro Social Paroquial de Gen/,aes,,‘_si_to_ =na

Presets do Cruzeiro. da Freguesia ode Cw/ﬁes, desie <=<>"¢<==lh<>- Para dslibsrsrisvbre

a , dispdensa re isencéo > de e$ta¢iQn.amento ipﬂblice no lnarémetw. de ,e$t,af¢i,<?nfah1¢nt@
p0blic0."':“1é.b abrigo do.,.‘nClm€:.ro,§1irés. fdo artiso. Séienta

‘($0,Resii,la‘1i1€éijtQ.“‘.,i,d0

sPIan<> Dir@t@rsMuni¢ipaI em vig@r.wia lfoiecépsiase snconira iinseﬁa den fslhas Wise

seis aquarsnta e trés da r'riinu'ta' Ada’ ”prese'nte' ata.’ DELIBERAQAO: "A“Car‘ria'ra
delibera, por unanimidade, a dispensa de estacionamento ‘publico no parametro
estacionamento pirblico, ao abrigo do disposto no nﬁmero trés, do artigo

setenta e nove, do Regulamento do Plano Diretor Municipal em vigor.~~~~~~-~--—------A Senhora Vereadora Manuela Machado declare: “vot0 favoravelmente

apesar de, no meuaeentenderyo—Excelentissimoavereadorrerradamente, ter solicitado a
dispensa e isengao de estacionamento publico ao abrigo do numero trés do artigo
2/13

Fls
ATA DA REUNIAO ORDINARIA DE 1810412017

Asetenta see nove do ~Regulamento~do~~Plano-e»DiretoreMunicipal. LAOemeuee.evoto~Wfavoraveis
prende~se com 0 facto dessa dispensa ser possivel ao abrigo do numero um do artigo

cinquenta e oito do Regulamento Municipal de Urbanizacao e Ediﬁcacao e atendendo

an cariz do pedido".--------------------------------------------------------------------+e--++-<-+-—---

----------0 Senhor Vereador Manuel Lopes esclarece: "independenternente “da
possibiiidade de isentar do parametro ao abrigo do artigo cinquenta e oito do
Reguiamento Municipal de Urbanizaoao e Edificagao, o numero trés do Zanigo
cinquenta e nove do Reguiamento do Plano Diretor Municipal permite que alguns
parametros urbanisticos sejam ultrapassados por deliberaoao da Camara, tendo em
conta a natureza do equipamento em apreco e por se considerar que estao

garantidas as condigoes de funcionalidade do referido equipamento e acautelada a
adequada integracao do mesmo na envolvente arquitetonica local como, alias,
decorre do parecer positivo da Entidade Regional de Agricultura do Norte, dado que o
edificio se encontra na area de protecao do Cruzeiro de Cenraes.»--—-—-----------------------Zero dois zero quatro.- Presente o processo zero trés barra dois mil e

dezassete barra cento e quarenta e oito, em nome de Abel Marcelo Queiroz Dantas,
sito no Lugar de Penedo, da Freguesia da Lage, para emissao de parecer ao abrigo
do disposto no numero um, do artigo cinquenta e quatro, da Lei numero noventa e um
barra noventa e cinco, de dois de setembro, na s_uavredagao atual, tend_o__‘;_erri,;_Vgorgta__Q
teor da informacao técnica detrinta e um de margo de dois mil e de,Zii=\.$,$,‘?t,‘_3,»__:_?l‘V‘?_§‘-Ila

fotocopia se encontra inserta a foihas quarenta e quatro e quarenta e
ida presente ata. DELlBERAQAO:_ ,A Camera delibera, por
abstencao da Senhora Vereadora Manuela Machado, emitir pareoerA»§fa\(orayel
para a ernissao de certidao para efeitos de constituigao de compropi'iedade,’nos
termos da informagao técnica.-------------------———-------------------------

-------A Senhora Vereadora Manuela Machado declara: “abstenho-me pelas
razoes ja aduzidas em situacoes analogas".--------------------------------------f------——--—-~Zero dois zero cinco.- Presente o processo zero trés barra dois mil e

dezassete barra oitenta e sete, em nome de Maria Julia Gongalves Alves Lopes, sito
no Lugar de Pousada, da Uniao das Freguesias de Marrancos e Arcozelo, para

emissao de parecer ao abrigo do disposto no numero um, do artigo cinquenta e
quatro, da Lei numero noventa e um barra noventa e cinco, de dois de setembro, na
sua redacao que lhe foi conferida pela Lei numero setenta barra dois mil e quinze, de

derzasseids ode iv1h¢- tends em 9.0090 ieor da irnformasév, técnica B pare¢sdr*‘dO, Qhefe
da Dirvisao devrbsnizaséviesEdiﬁ¢a@§@ ldaladasildsiiquaire ds abril
dezassete. cilia fotocfmfia Se er~<=@r-tra inserts qeioihas quarenta 8
8

nove da,,»'i1ii0,U‘ta,i,‘,da preseneaia.
svm 8 ab$ien9§O cla Senh.ora iveréadora, .Manu_ela .ll1l,a¢had0,,.erfiiti,r,l:5Ji??,re,¢er

favoravel i para “a emisssede et=.-miss “para” 'éfeitos"'de ' iconistituigao "ae
compropriedade, nos termos das informagoes técnicas.-----—-—~——--—-—--—--—------————-A Senhora Vereadora Manuela Machado apresentou

a seguinte

declaragao: "N0 caso presente, estamos perante um terreno abrangido por solo
urbanizavel do tipo espaco residencial e por solo integrado em espaoo agricola de
conservagao. A compropriedade, neste caso, podera conduzir a uma divisao fisica do
prédio, pondo em causa a Lei dos Loteamentos Urbanos. Abstenho-me, mas, desde
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is ,wqueroaqueefiqusaesms ata que anosparscs ratécnicoeestae escritolia cs rtidao~deverasﬁxarA
a condicao ds nao existir o parcelamento fisico nem 0 terreno se destinar a

construoao urbano".~----~~-~~-~--~-----------------------------------------~---~-----—------------------------Zero dois zero seis.- O processo zero um barra dois mil e dezassete barra
trinta e dois, em nome de Geres — Gestao de Residuos, Limitada, sito no lugarda

Estrada, na Freguesia da Vila de Prado, para deliberar sobre a isencaodeitaxas
requerida ao abrigo do artigo vinte e seis-A do Reguiamento ds Liqu_idag>ao s
Cobranca ds Taxas Municipais, tendo em conta 0 teor das informagoes itécnicas
constantes do processo e a exposicao justiﬁcativa aprssentada pelo requerents, cuja

fotocopia se encontra inserta de folhas cinquenta a cinquenta s quatro da minuta da
presents ata. DELIBERAQAO: A Camara delibera, por unanimidade, isentar o
requerente do pagamento de taxas, respeitante a_o processo zero um barra dois
mil e dezassete barra trinta e dois, em nome de Geres -- Gestao de Residuos
Limitada, reconhecendo 0 interesse municipal, designadamsnte a criagao do

varios postos de trabalho e tendo em conta as informacoss técnicas constantes
no processo e a exposigao justificativa apresentada pelo requerente.---------------~

----------Zero dois zero sete.- Presents uma proposta apresentada pelo Senhor
Presidents da Camara, para aprovacao da minuta do Protocoio - Condigoes de
_Contra_tacao e Funcionar_nen_to,das Equipas ds lntenlencao Perman_erite,,:(EI_P).
‘Remetsr o assunto a Assembleia Municipal, cuja fotocopia se encontrajnaei?Ea,]d,G

ffolhas cinquenta e cinco a sessenta e trés da minuta da p‘re;s§nte,,f~,i;iata.
DELIBERAQAO: A Camara delibera, por unanimidade, aprovar a>,1}j,inin,uta,,f,1,§,do
referido protocolo. Remeta-se a Assembleia Municipal para ,os,';.,~"»dev,idos
efeit°5________________________________________________________________;_;;;.;;-_.;_-;;
————-Os Senhores Vereadores do Partido Socialista apresentam a seguinte
declaracao: “A formalizacao de uma Equipa de lntervencao Permanente (EIP) é um
desejo que ja ssteve "preto no branco" mas que a Camara ds Vila Verde nunca tera

cumprido. E que a criacao de uma Equipa de lntervencao Permanente (EIP) foi
protocolada a dois ds jansiro ds dois mil e oito pelo entao Presidents da Autoridade
Nacional da Protecao Civil, Arnaldo Cruz, pelo entao Presidents da Camara, José
Manuel Fernandes s pelo Presidents da lnstituicao, Carlos Braga. O assunto voltou a
ordem do dia pela voz ds Carlos Braga, que na csrimonia ds tomada de posse dos
atuais Orgaos Socials da Associacao Humanitaria de Bombeiros Voluntarios de Vila
Verde, aﬁrmou: ;",J,uigo,que, em Vila Verde todos rsconhecern, B _taVmbém_ ,-todos

qualms

tisprﬁieicéb A civil rseiilensonlram ,viﬂ,¢uladQ$~, que 1 ‘"0558

of

vrgentemente ﬂde, uma Equipa
ineweneao iP@rmaneﬂ1e". 1‘;~i J.‘5-1TTi,$¢.U_fifi lﬁa
iQ,¢a$ia.Q§,irP8S“$ad0s ,:'nrat,icain¢1?1te,“. iiriove Larios. 15:9 ’%0 ,‘;i=j<'.=iP.sl9.‘,id9
??§§l.a
Incsiiiuisévlsforam realizadas dilis<"=-miss iunio do atual Govern» do Parii<l°,»»$.Q.¢,l?,|?$ir'=lnornsadaments 'do'Secretério'de Estado, Jorgs"Go"rnes’,”q’ue auranzou ecornunicou

formalmente ao atual Presidents de Camara, a vinte s dois de novembro de dois mil s
dezasseis, essa autorizacao para criagao da rsferida Equipa de lntervengao
Permanente. Decorridos cinco meses dessa comunicacao formal do Secretario de
Estado, apos prssséo prfiblica e jornalistica, sis que ﬁnalments o assunto vsm a

reuniao de camara. Todos conhecem os efeitos devastadorss dos incéndios ﬂorestais
dos ultimos anos. Todos reconhecem a necsssidade de prevengao s nssta matéria, a
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Aconstituicaodssta~Equipa edselntervencao”Permansnte,Wcompostaporecinco bombeiros

e comparticipada cinquenta por cento pelo Governo s cinquenta por cento pela
autarquia, ainda que venha tards por culpa em exciusivo do Presidents da Camera,
merscs a nossa total concordancia."~----~--------------------------------—-------+-+-++--_---¢--------------Zero dois zero oito.- Para apreciacao s aprovaoao, por '-‘parts da
Excelentissima Camera, pressntes os documsntos ds Prestacao de Contas nos
termos do disposto no artigo trinta e trés numsro um alinsa i) da Lei niiimero setsnta e
cinco barra dois mil cento e trés ds doze ds setembro e posterior rsmessa a
Assembleia Municipal para apreciacao e votacao nos termos do disposto no artigo

vinte e cinco, numero dois, alinsa I), da rsferida Lei, cuja fotocopia se encontra inssrta
cis folhas sessenta s quatro a quinhentos s treze da minuta da presents ata.
DELIBERACAO: A Camara delibera, por maioria, com a abstengao clos Senhores

Vereadores do Partido Socialista, Dr. José Morais e Dr.“ Manuela Machado,
aprovar a Prestagao de Contas. Remeta-se a Assembleia Municipal para efeitos
do disposto no artigo vinte e cinco, numero dois, alinsa I), da Lei numero
setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setsmbro.--------------------------------Os Senhores Vereadores do Partido Socialista apresentam a seguinte
declaracao: “Tal como tem acontscido em anos anteriores, o executivo Partido Social
Democrats aprssentou na irnprensa um conjunto ds indicadorss sobre .as,.jcontas

‘municipais com leituras snvissadas e longs da realidads rsfletida
documento contabilistico que hols discutimos, anslisamos s votamos. Vam_os‘,f,entao
ssrniucar alguns dos "logros".qus 0 sxecutivo Partido Social Democrata:,,.@te,ntou
passar:-—---------------------------------------------------------------------—-,~.-¢:’+.—,-e,-—'—,++-.—
-------UM) A EXECUCAO ORCAMENTAL DE NOVENTA E UM POR CENTO: Em
outubro ds dois mil e quinze votamos favoravelmente o Orcamento Municipal para
dois mil s dezasssis que prsvia uma estratégia de adessnvolvimento sustentado do
Concelho de Vila Verde». Prsvia também um acompromisso com os Vilaverdsnsss»
para se prosssguir um projeto e estratégia definido canalizando todos os rscursos e

sinergias disponivsis para fazer de Vila Verde um concelho moderno, atrativo e
compstitivo. No Orcamsnto para dois mil s dezasssis referia-se também que a
atuagao camararia se deve aorisntar-ss pslos vaiores da solidarisdads, da inovagao e
da modsrnizacao em torno do grands dssignio de fazer de Vila Verde um sspaco ds

progresso s de crescents justiga social». Sobre os fundos comunitarios, referia o
Presidentevda Camera que apesar das diﬁculdades do exterior, v<V<_o cont_ri,_buto,‘ds_u,ma

boa gesiao, solidameﬂie ancoradaem r>r<><=es$@sdsssvernasés

8

nossa ons=i-Fw. iesfratésica. mimic rigor 6 pela transparénsia. Sefé dererminanisrara
permrtii-que Vila:\/Gide.,§P,€Q’SS,iga,,~i,i13_.Sﬁﬂda._d,o__;1prq9,i§$_S_¢.

benestar oeral F18,.,$U8-.~POPU'?95.°??- ,s$s ;"Q Orcameﬂw 0 Prssiidénteiadai-rlﬁéinsra

prometsu, lcorn a Presia<;sasarcomas A'percebsm'os“claramsrits" o “falhanco"'da“su'a
gestao. O Municipio mais uma vsz apressnta um resultado negativo ds dois virgula

trss milhoes de euros. O resultado da gestao social-democrata ao longo dos ultimos
anos esta a vista de todos e e desastroso: um totai de quarenta s dois milhoss de
euros de resultados nsgativos acumuladosl-----------------------------------------————---a) RECEITAS: As transfsréncias ds capital apresentam uma sxscucao de
apsnas trinta s tres por cento! Muito longs dos noventa por cento apregoados nos
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ijornais Senhor-Prssidentslii Estavam prsvistas Areceitas ds~Seis,Virgula iumsMilh6ssi»dsA
Euros e apsnas foram sxscutados Dois Milhoes de Euros! Este s um indicador
alarmante, tanto mais porque esmiucado 0 valor percsbemos que esta diretamente
ligado a execucao ds fundos comunitarios. Em dois mil e dezasssis 0 Municipio de

Vila Verde executou apsnas trezsntos e quarenta e nove mil euros "em fundos
comunitarios. Um verdadsiro dssastrs quando comparado com os Quatro Virgula
Tres Milhaes de Euros do ano de dois mil s quinze! A taxa ds crescirne ntoda rliibrica

Transferéncias de Capital aprsssnta um valor negativo prsocupante: - sesssnta e tres
por cento! Esta Prestacao de Contas de dois mil s dezasssis rsvela uma gestao
camararia totalmsnte dependents do Orgamento de Estado incapaz de gerir a
autarquia s ds alocar fundos europeus a projetos concelhios capazes de projetar Vila

Verde como um Concelho com mais qualidads de vida, mais emprego, mais
empresas s melhorss vias rodoviariasi----------------------------------------------------------------b) IMPOSTOS: Os valorss apresentados na cobranca ds impostos dirstos e
indirstos sao reveladorss de uma insensibilidade para com as dificuldades das
familias. A apregoada politica fiscal amiga das pessoas, das familias e das empresas

cai por terra perante uma exscucao orcamsntal - infslizmsnts - acima dos csm por
cento, ou seja, no que diz respsito a impostos, a autarquia cobrou mais do que
esperaval A promstida baixa de impostos nao se veriﬁcou, penalizandoVaeconomia

,lO<=al e todos Os sews Beanies---#---------------------------------------

.--------~-c) DESPESA: A Camera ds Vila Verde dsixou ds ssr o motor ;,d,a,i1f@s_co_“nforriia
local. As privatizacoss do sstacionamsnto e da recolha ds lixo, tém_‘,‘=frs],s‘gad,o_,}_‘:_a
autarquia para uma agsncia administrative onde ss prestam services menfores,:i,Em
termos técnicos, a aquisicao de bsns s servicos tem vindo a diminuir‘de*ario’ para

ano. Em dois mil s treze eram investidos Treze Milhoss de Euros na Aquisicao ds
Bens s Senricos, em dois mil e dezasssis esse valor ﬁca-se pelos Nove Milhaes de
Euros. Ou ssja, foram rstirados Quatro Milhoes de Euros a sconomia local. Um valor
que certaments faria toda a difsrenca para muitos comerciantes e emprssarios do
Concelho de Vila Verde! A apregoada estratégia de progresso deu lugar a um deﬁnhar
da atividade camararia, bem sspelhada neste indicador. Também a Aquisigaode Bens
e Ssnrioos Corrsntss e de lnvsstimsnto apresentam execucaes de apsnas setenta e
sets por cento, aprsssntando uma diferenga acumulada de Trés Virgula Um Milhoes

de Euros, A asﬁxia ﬁnancsirada_ autarquia provocou desinvestimento nsstas rubricas,

rpenalizarndvvma vez mais a ‘e<=@"0miel'Q@al~ Alnda was rﬁbrisas ded,eSPi=$a~l_a
Aquisis=a,Qiade,iBeh$ Ids Capital pasou ode, Qiiv Virgula,Qiiorwlilhﬁss asEvrosillsmlcdois
mil etr¢=4Zepara noisvirgula vmvilhﬁesde Euros r=irr<1<>ir»rr1il 8 dezaseis-rambém
Eurvsrr-1-rn idrris qmil e etreze. mra apsnas» ~“»ei==»<=¢rii¢>$ 3 mil euros,emlid¢is are

592355915i.;;.;;;;.a;;.;.;;;;;;;;;;;;;;_-;;;;-..;;_;;;;;;.;-,;;s;:;:;;;;;;;;;,, 173 " * "

"

-—-----DOIS) PROCESSOS JUDICIAIS DA AUTARQUIA: Relativamente aos

processos judiciais em curso vsrifica-se um aumento da provisao para procsssos sm
curso de novecentos s cinco mil euros em dois mil s catorzs para Um Virgula Seis
Milhoes de Euros em dois mil e quinze s Dois Virgula Um Milhoes ds Euros em dois
mil e dezasssis. Este aumento é rsvslador de uma gestao desastrosa, transgressora,
que nao respeita os Vilavsrdsnses, que nao respsita os parceiros e que se vé
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ssnvolvidawnuma~sspirals~judicialsqueiiivsmaiagravandoaas contasiimunicipais:-(EstsssDois~

Virgula Um Milhoss ds Euros inscritos para dois mil s dezasssis signiﬁca que 0
Municipio ds Vila Verde corre maior risco de ssr condenado nos processos judiciais

identificados, com prejuizo para as finangas piliblicas locais. Onds ssta aquio rigor na
gsstao camararia apregoada na noticia?---------9--------------------------------+-4-;+;.4;4-,-;;;--

----------TRES) SUBSIDEOS: Uma vez mais a autarquia dsmite-se da sua funcao de
apoio as colstividades s associagoes concelhias. De acordo com a Prestagao ds
Contas o unico subsidio pago pelo Municipio de Vila Verde em dois mil e dezasssis
foi de sessenta mil euros, isto em contrasts com os quase csrca de Um Milhao ds

Euros que em dois mil e treze ss pagavam a diversas entidades concelh iasl--—-—--—
————————QUATRO) A DIVIDA: O mais grave indicador dssta prsstacao cle contas é a

divida camararia. Os passivos ﬁnanceiros tinham um valor de Dois Milhoes ds Euros
em dois mil e treze para agora, em dois mil e dezasssis apressntarem uns alarmantes
Sets Milhoss ds Euros. O sen/loo da divida aumentou exponsncialments, reduzindo a
capacidade ds investimento, antsriorments sxplicada. Por via do sndividamsnto
sxcsssivo, a autarquia ﬁcou sem capacidade de investimento, nao sendo capaz de
executar fundos comunitarios, desinvestindo na economia local e transferindo msnos
verbas para as Freguesias. Nesta Prestacao ds Contas esta reﬂstido o pagarnsnto_ ds
divida com divida, ou ssja, pagou-se Seis Virgula Oito Milhoes de Euros_,_;.de_di_vida
tendo contraido empréstimos no valor ds Quatro Virgula Quatro MiIhoss‘}fdef,E,uros;’_f,]\ia
regiao do Cavado, a Camara ds Vila Verde é que tem a segunda
ieconomica e ﬁnanceira. Em Viia Verde, a Camara tem uma divide que corregspgondisira
398,85 Euros por habitants; em Barcelos a Camara tem uma divida de 146,67 Euros
por habitants; em Esposende a divida por habitante é ds 152,93 Euros; em Amaresa
divida por habitante e ds 362,51 Euros e em Braga é ds 270,56 Euros. Estes sao
dados da Direoao Gsral das Autarquias Locais que a todos preocupam, msnos ao
Senhor Presidents que continua na imprensa a dizer que esta tudo bem. Valorss que
alarmam a todos, msnos ao Presidents de Camara que insists em fechar os olhos a
ssta situagao.-------------------------------------------------------——-——~——————————-----------RESUMINDO, As rsssn/as que apresentamos na analiss das contas do ano
passado conﬁrmam-se intsgralmente com umcenario que continua a agravar-ss
apesar dos nossos sucessivos alertas. E possivel fazer mais s fazer melhor. A
Camara tem do ssr gerida de uma forma muito vmaissﬁciente. Gasta-se muito

dinheirv maisastve perdem-as Qpsriunidadss nsmeadamenreno qvealzresrsitvs

fund0$,¢,¢iri1ﬂnitéri0$. ;E$ts“ ,d0<=&fﬂT1¢nt9._dsm9",$trs, esirfia ,¢lsiL!d,°, “tin? ¢ﬂQF£"a§1T?,lia‘,i,,¢ie

rraba|ho.vma fairs de W860 re esrrarégia. cﬂpazss de pwrﬂvvsr

8

§¢iv'aIidadei,.»ide].iiiida1.dosIfviiaverdeh.$s,s,..,_§.i¢§rnb,.rse,nde_ficrémo.

tanto dinheiro e como em simultaneo continuam a faltar infraestruturas .b,-ésicas como
sanearriento, aguae inrraeawiuiasiedovisrsas. O Presidents da Cama'ra"'ds"vsra""vsr
neste documento um atestado a sua falta-de capacidade para gerir os destinos do
concelho de Vila Verde. Rsﬂets uma gestao de vinte anos, cansada, sem idsias, sem
visao, com uma ma execucao de fundos comunitarios, onde ss aumenta a receita
com impostos cobrados aos Vilaverdenses (IRS). A Camara dsixou ds ssr 0 motor da
economia local, os processos judiciais nao param de aumsntar e com isso aumenta 0

risco de pagar indemnizacoes avultadas por mas decisoss. Os subsidios sstao
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reduzid os iawripraticamsnte~—nada.ii iMats~~grave~qusers-tudosistoiwes»0 Wfactorrsdssasedivida.

continua a aumsntar, sendo que a Camara tem uma divida que corresponds a 398,58
Euros por habitante! Num ano pagou-ss Seis Virgula Oito Milhoss ds Euros de divida

tendo contraido empréstimos no valor de Quatrovirgula Quatro Mll|'l('§BS._d_8 Euros.
Gostavamos ds votar favoravelmente este documento se sle respeitasse os Itais
"compromissos com os Vilaverdensss" prometidos pelo Presidents de Camara

aquando da aprsssntaoao do Orcamsnto. lnfslizmente isso nao acontece e 0 que
temos e um documento que rstrata a frio a atual realidads da gestao municipal. Pslo
exposto, nao podsmos votar favoravslmsnte esta prestacao de contas porque aprovar
este documento é concordar com a ma gsstao nele reﬂstido".-----------------------------

----------A Vereacao Partido Social Democrata aprsssnta a seguinte declaragao:
"O presents relatorio de atividades s ds prsstacao ds contas relativo ao ano de dois
mil s dezasssis é bem rsvslador do forte ssforco colocado pslo Municipio ds Vila
Verde no ssntido ds sersm cumpridas todas as competencies municipais e o
empsnho em dar continuidade ao projsto ds dsssnvolvimsnto que 0 sxecutivo
municipal plansou para o concelho, tudo isto num cenario conjuntural que ainda

mantsm constrangimsntos ﬁnanceiros, sconomicos e sociais. Todos sabsmos que o
condicionalismo da politics economics e ﬁnancsira obriga a um crsscents
ajustame_nto.das despesas covrrsntes e ds investimento as reais dispoinioivlidadss
ﬁnancsirais. Ora, ao nivsl da gestao ﬁnanceira, ds uma mansira geral,
ds dois mil s dezasssis rsvslam-se muito positivos. Como aﬁrmarnos
",‘sm,dois mil s dezasssis, continuamos a manter um efﬁlivo controlo
marcado pelo principio do rigor e prudéncia aquando da sua prep,a,ra‘cao,'_.,;js
evidenciado na eievada taxa ds execucao da rsceita e da despesa corrents".*Corn
sfeito, em dois mil e dezasssis 0 Municipio de Vila Verde consolidou as suas ﬁnancas

e ﬁrmou a recupsracao da sua soberania ﬁnancsira alicercada numa efetiva
sustentabilidads orcamental sem nunca descurar a satisfacao dos interesses proprios
das populacoes. De facto, as contas que apressntamos sao bem reveladorss ds uma
“gsstao rigorosa, eﬁciente e sﬁcaz", evidsnciada na eievada taxa de sxscugao da
rsceita (novsnta e um por cento) s da despesa (novsnta por cento) que ss cifram em
29.862.782,15 euros (vinte s nove milhoes oitocentos e sessenta e dois mil e
setecsntos s oitenta s dois euros s quinze céntimos) e 29.262.429,53 euros (vinte e

rwve milhﬁeseduzentos e sessenta sdvis rrril 8 quatrvcsﬂws e vinte s nove euros e

cinquenta. is {t1é5_ icéntimosl. l‘respstivarﬂsﬂie- ir8POd@m@$- in-$.i"1='
orgamenw . '%.1r>.r‘<>i/r=1d¢> 1 rir-¢1.r. =='=1.‘.<,.1l<>l.$. ir i l, . §d.¢Z3$$?55
. Y

Liﬁis

exesvso .id,sﬁ1bn$frsiiVo. C19 rig@r.smpenho de ¢aP‘eiiid,ﬂd¢ I-is .i88|,iZ?'9§Ql? Ia
jest.rUtu,ra’.1‘,drsanica

1ia<=s<'>i<>irrr==\r1tid<>r=@mot@ir<=>for<;ad@- Corﬂsfslt@- 0 Orrsrnsriio foi

srupsrer ‘tod as as despesas, ‘rs ‘as reseitas icorrsntss "fo_'rarn isiupierioresiasi despesas
corrsntss, gsrando uma poupanca corrente ds csrca de ties virgula trés milhoss de
euros. Tal facto psrmitiu fazer face as amortizacoes dos empréstimos ds médio e
longo prazo, resultando na reducao da divida, s criar um excsdents superior a 1.07
milhoss de euros (1,022 milhoss deieuros em dois mil e quinze) que pods ssr
orientado para 0 investimento e reforco das despesas de capital. De igual modo,
cumprimos intsgralmente os limites do sndividamento lsgalmsnte estabelecidos
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iverificando-ss,~,.mesmo,~~asreducao do Aipassivo ~total».na isordsm dos isdoiassvirgulastressi
milhoes de euros, o que corresponds a uma reducao do sndividamento em csrca de
dez por cento, tendo a divida de medio s longo prazo sido reduzida em mais ds dois
virguia cinco milhoes de euros sendo certo que "de acordo com osracios, os
encargos com a divida tam um peso rsduzido qusr nas receitas ﬁscaisiseisfvirgula
quatro por cento) (sets virgula oito por cento em dois mil s quinze), qusr noltotai das
rscsitas corrsntes (um virgula cinco por cento) (dois virgula zero oito por,c_e_nto em
dois mil e quinze), qusr nas despesas corrsntes (um virgula oiro por cento) (dois

virguia quarenta e quatro por cento em dois mil e quinze). Por outro lado, a
substituicao integral de dois empréstimos ﬁnancsiros por um outro em préstimo, que
ira representar significativa reduoao do ssnrigo da divida s nao agrava o passivo do
Municipio, mostrou ssr uma opoao csrta que vai de encontro a boa gestao da coisa
publica que todos, csrtamente, defendemos. Orgulhamo-nos, assim, de ssr um

Municipio com contas sas s que se orgulha ds honrar atempadamsnte com os ssus
compromissos, cumprindo a camara as suas obrigagoes para com os ssus
fornecsdores num prazo médio de vinte e nove dias. E apesar dests enorms ssforgo

ﬁnanceiro para rsducao da divida e controlo da despesa, nao dsixamos de manter no
ano de dois mil e dezasssis uma politica ﬁscal municipal amiga das familias e dos
invsstidores com isengoss ou redugoss nas taxas ds_lioenciamentoé.YilJrbaii_i_sticoS,
para habitaoao dos jovens e das familias carenoiadas, ‘nos empreendimentos,§‘de.,,,,Qa,riz
turistico, nas infrasstruturas de apoio as atividadss agricolas, pec_uaria‘s,‘1;Y‘e.fi;fl,oré$i,aiS,
, _ {nos investimsntos considerados de interesse municipal; derrama
minima ds lmposto Municipal Sobre lmovels; reducao das taxasZJia‘p,lica’das,j_3a
ocupagao de espago publico para esplanadas ou suportes publicitarios,“etc.;“No
ambito dos services ds abastecimento de agua s de recolha s tratamento de aguas
residuals mantivemos o tarifario social de apoio as familias carenciadas ou mais
numerosas e as instituicoss, sem fazermos incidir, por isso, no consu_midor barra
utilizador o real custo destss services s das respstivas infraestruturas. E com sstas

politicas concretas que dsmonstramos a nossa sensibilidads social, colocando as
psssoas no primsiro piano das nossas atengoss, constituindo, também, estrategias
ativas de atracao de investimsntos e de rsvitalizagao da economia. As fungoss sociais
continuam a consumir csrca de sstenta por cento do orcamsnto ds despesa. A
sen_s_ibi_lidads social esta patents no apoio prestado aos mais idosos, as criancas e as
1 ‘ Yfarnilias economics e socialmente mais vulneraveis e noenorms_trabal_h,ojcoiaborativo

sue 8sds$ @ciel»as
rn==»rivr@r>s
Solidariedade $0cial sdemsisinstiivicrrss Cvnsslhias Defects. rwsrsrrnivsl

'~i’».inVist\lén.¢€!Q.?iili.rété].'(ePQiQ,sa.;'?i‘!JlQ¢€?I1$l.fLl95l9@“.i:.§s9l?$.,_§$_9F?i.a.l§-3?..§§l.ii9_$._.V;'aP.Ql9§)ifjiii§l‘§_ili“:i§lP

iniveida coopsra’§é,0,.CQI1'1._,H$ imtitulicﬁr->8 concslhias. is are do dais mil .».sr,r'd<=?ai$Ssii$,ié

’rsvélador”de grandee ‘investlmentos"'*ern'iaooss s projetos de "ambito social.r§r»E»r-ream

enorms orgulho que dsmonstramos que o investimento na educacao, mesmo apos a
conciusao da construcao dos Csntros Escolarss, representa uma fatia muito

signiﬁcativa da despesa realizada (mais ds dois virgula trés milhoes de euros). A
cuitura, o desporto, o rscreio s o lazsr (mais de um virgula quatro milhoesds euros),
o sansamento e o abastecimento de agua (mais de oitocentos mil euros) e a acao

social (mais de quatrocentos mil euros) dsmonstra claramsnte que o ssssncial da
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realizamos em prol das familias s um investimento claro na mslhoria da qualidade ds
vida porque temos consciéncia de que este investimento nas pessoas é a mslhor

garantia da perenidads do nosso futuro coietivo. De igual modo, er _ap_o_s_t_a,nos
grandss evsntos e na valorizacao das tradigoes e dos produtos locals, constituem um
slemsnto fundamentai de uma estratégia clara de quem psrspstiva a inovaoao e o
dsssnvolvimsnto na salvaguarda, valorizagzao s promocao da nossa cuitura s da
nossa capacidade produtiva como garants do nosso devir coletivo. Por isso,
continuamos a valorizar as nossas raizes culturais e, com audacia e rsngsnho,

utilizamo-las como um instrumento para dinamizar o turismo s toda a economia local.
As funcoes sconomicas, com rslevo para os transportes rodoviarios, com peso
signiﬁcativo do investimento na requaliﬁcacao de estradas s caminhos em todo o
concelho (mais ds um milhao ds euros), constituem outra components fundamental
do lnvsstimsnto reprssentando vinte e cinco por cento da despesa. Este rslatorio de

prsstacao de contas evidencia, também, a opcao sstratsgica ds garantir o mslhor
aproveitamento possivel dos fundos comunitarios para a concretizacao de projetos
que, de outra forma, diﬁcilmente seriam rsalizados. O excelente aproveitamento dos
fundos comunitarios é um indicador claro de um sxecutivo que esta atsnto as
oportunidades, que nao rsceia osdesaﬁos, que enfrsnta adversidades, qU$_‘.1fa1iPla,iU°$
‘projetos s ‘que dsmonstra particular capacidade ds exscuicao. Ora,

ano ds dois mil e dezasssis foi fundamentalmente um ano ds pla1nfeaijj‘ento,.iY‘e
preparacao ds projetos estruturantes de, medic e longo prazo essenciais}§p_ara__.‘;1a
promogao do dsssnvolvimsnto do concelho, como e o caso dos:’fprojetos‘,~:de
sansamento basico para expansao da reds a todo o concelho, os projetos ‘de

reabilitaoao urbana de edificios e sspacos priiblicos nos principals centros urbanos
concelhios, a requaliﬁcagao de zonas ribeirinhas, o reforco do abastecimento publico
ds agua em alta, a reds de mobilidade sustentavel, através da Ecovia do Cavado e do
Homsm e a reds de ciclovias urbanas, os projetos estruturantes da reds viaria, com
anfase nas variantes de acssso as zonas smprssariais ds Géme, Soutelo, Vila de
Prado, Cabanelas, Cervaes e Oleiros, a rsqualiﬁcacao das Escolas EB dois, trés ds

Vila Verde e da Vila ds Prado, a rsqualiﬁcacao dos Csntros ds Saude do Vade s do
Pico ds Rsgalados, 0 investimento na eﬁciéncia snsrgética na iluminaoao pﬂblica,
entre muitos outros. Mais uma vez, o sxecutivo municipal orgulha-se de estar na linha

do fronts em Ymatério do oorovoiiomoriior do$,'fw1d,ooiifoomunitérioo ‘o do execusoie
oroiofoo com ﬁnaooiooionto.lsvroPou lino. oonsoqueinto,.dooonvolvimo.oto ,o..‘iPion1o,oao
do a1rativid.odo .9 do ‘ooh'1Potitividodo.do tooooiioo ‘lFrro9uooioo do onnceiho- ooora

ooio oovoo oquipamootoooo lozor to Piooioa 1 Mooioiooloo Vila voroo

.Piooioo

Municipal “da nears “do 1 4 nsivs),a '1 entrada “emWuincionamisnto "”"dos”’pavilh6ss
gimnodesportivos do Vade e ds Csrvaes, o dsssnvolvimsnto de importantss projetos
de regeneracao e requaliﬁcacao ds importantss sspacos urbanos municipais (na sede
do Concelho s na Vila de Prado). Salisnta-se, ainda, 0 rsforco das infraestruturas do
abastecimento ds agua em alta s a prsparagao dos projetos que permitirao, e tudo

sera fsito para 0 garantir, o alargamento e a requaliﬁcacao das rsdes de distribuicao
de agua e de recolha ds aguas residuals sob gestao municipal. O nivel de
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conoretizacao.. .“dasaa aaaacoesaaobarraaatividades a a _,em,_o_,dois,_,___miL,eWdezasseisWf0i,.amuito_,, , _.
significativo. lsto é evidente ao nivel das grandes empreitadas e dos gra ndes eventos,
mas também das obras realizadas por administracao direta e de toda a atividade

promovida e realizada em grancie parte com 0 concurso dos tra_b_al_h_adoVres
‘municipais. O esforco, o empenho e as competéncias reveladas pela ‘generalidade
dos colaboradores da autarquia, bem como a excelente utilizagao dosiirecursos
materiais e técnicos de que dispomos, nao obstante a sua progressivaW_”redu<;ao,
contribuiram de sobremaneira para o eievado nivel de cumprimento dos objetivos e
concretizacao das atividades propostas no piano. Pugnamos por uma autarquia cada
vez mais moderna (por isso apostamos na modernizacao administrativa, na inovacao
tecnolégica dos servigos, na desmaterializacao dos processos) e cada vez mais
proxima dos cidadaos (evidenciada na criagao dos Espagos Cidadao barra Lojas do
Municipe). Somos, assim, uma entidade com contas certas e continuamos a ser,

garantidamente, em colaboragao com todos os Vilaverdenses, todas as instituicoes e
todas as empresas, um claro promotor do desenvolvimento local. Assim se demonstra
que somos capazes de gerir bem os recursos que temos e a cumprir um rpapel
fundamental visando o reforco da atratividade do territério para os que veem nele
oportunidades para viver, para trabalhar e para investir."--------------------------------¢-------i--Zero dois zero nove.- Para apreciacao e_ posterior envio a_Assernbleia

' Municipal, para efeitos de emissao de certidao de reconhecimento
publico municipal, ao abrigo da alinea a), do numero quatro, do artiVgo>§',fi_q_Qi_§jiQ’.f$10
Decreto-Lei numero cento e sessenta _e cinco vbarradois mil ,9_C8tO[ZB|’:§jd_QVA§;Qi_[]CQ__‘§_de’
novembro, alterado pela Lei vinte’ sum barra dois rnil edezasseis, de
julho, presente 0 processo zero trés barra dois mil e dezasseis barra sesscemos e
sessenta e trés, em nome de Domingos da Mota, destinado a uma construcaoagropecuaria, situada no lugar de Presa, da Freguesia de Prado Sac Miguel, deste
concelho, cuja fotocopia se encontra inserta a folhas quinhentos e catorze e

quinhentos e quinze da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Camara
delibera, por unanimidade, reconhecer o interesse pilblico municipal na
regularizagao da instalagao, atentos ‘os pressupostos enunciados e
considerando que a atividade em concreto tem relevante interesse econémico e
social. Remeta-se o assunto a Assembleia Municipal para deliberagio sobre
emissao de certidao de reconhecimento de interesse pfrblico municipal.----------~

—---—<--Zero i dois cde=-- Para apresiasao e ‘PQ$t9TiQl;,1e"Vi° Q Asserﬂbleiail1NW<>iPa'
para efeitos i ode leimissév code ,¢eiriidé0 es lré¢@hhe¢irﬂs"f¢adv

muni¢rpa|,idao abrigo, as a|inéa’,a),"do."r!E1mero ’q'uatro,’_*dQ‘ariigoquinto, 'doj"D,é,§.i§i¢f%,Lei

?i|te1rad¢,iPeiia ,Lei Vihté <-= umsarra idoié mllfé ,.d¢ié§$é,i$;i r ﬁeIidééaihové,lpc?;1p~?-:p’,;iLil 1¢>iI

’pr’es'é'nte"o' processa zerorrasrbarra dois mil e ’dezassete‘ba'rra' ses'senta,' “em ainomie de
Flora Simoes de Campos Abreu, destinado a uma produgao animal, situada no lugar
de Mixoes da Serra, da Freguesia de Valdreu, deste concelho, cuja fotocopia se
encontra inserta a folhas quinhentos e dezasseis e quinhentos e dezassete da minuta
da presente ata. DELIBERAQIKO: A Camara delibera, por unanimidade,

reconhecer 0 interesse pﬁblico municipal na regularizagao da instalagao,
atentos os pressupostos enunciados e considerando que a atividade em
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concreto--tem..-relevante...interesse-...econ6mico...e...socia1.-..Remeta:se.._o.uassunto.-a
Assembleia Municipal para deliberagao sobre emisséio de certidao de

reconhecimento de interesse publico municipal.------------------------------------------------------Zero dois onze.- Para apreciacao e posterior envio a Assembleia Municipal
para efeitos de ernissao de certidao de reconhecimento do interesse jpubilico

municipal, ac abrigo da aiinea a), do numero quatro, do artigo quinto, do De‘creto+Lei
numero cento e sessenta e cinco barra dois mil e catorze, de cinco de nol/embro,
alterado pela Lei vinte e um barra dois mil e dezasseis, de dezanoveide julho,
presente o processo zero trés barra dois mile dezasseis barra seiscentos e noventa e
dois em nome de Manuel Vieira de Sousa, destinado a uma construcéio agropecuaria,

situada no lugar de Portela do Meio, da Uniao das Freguesias da Ribeira do Neiva,
deste concelho, cuja fotocopia se encontra inseria a folhas quinhenjos e dezoito e
quinhentos e dezanove da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Camara
delibera, por unanimidade, reconhecer 0 interesse pubiico municipal na

regularizacao da instalacao, atentos os pressupostos enunciados e
considerando que a atividade em concreto tem relevante interesse econémico e
social. Remeta-se 0 assunto a Assembleia Municipal para deliberagao sobre
emisséio de certidac de reconhecimento de interesse publico municipal.----------~
--.-_----¢-.¢Zero dois dcze.- Para apreciagao e posterior em/io a Assemblei_a_-Municipal
para efeitos de emissao de certidao de reconhecimento do interessefﬁifpiulzgilicio
municipal, ao abrigo da aiinea a), do numero quatro, do artigo quinto,
numero cento e sessenta ecinco barra dois mii e catorze, de cinco
alterado pela Lei vinte e um barra dois mil e dezasseis, de dezano‘Ve,’,?.»def]=ju,lh'o,
presente c processo zero trés barra dois mil e dezassete barra cinquenta *e’*oito,“ém
nome de Rui Manuel Marques da Silva, destinado a uma producao animal, situada no
lugar de Seninha, da Freguesia de Valdreu, deste concelho, cuja fotocopia se
encontra inserta a folhas quinhentos e vinte e quinhentos e vinte e um da minuta da
presente ata. DELIBERAQAO: A Camara delibera, por unanimidade, reconhecer 0
interesse publico municipal na regularizacao da instalagﬁo, atentos os
pressupostos enunciados e considerando que a atividade em concreto tem
relevante interesse econémico e social. Remeta-se 0 assunto a ‘Assembleia
Municipal para deliberacao sobre emissao de certidio de reconhecimento de

interesse publico municipal.»------------------------------------------------‘---'-----,—,—.--+-_-_-,--+Zero dois ;treze,- .Para;apr_eciacao e poste-ri_or_env_io a Assemlaleiaﬂlunicipal

para sfsit0s..ide .emi,ssa0 ..de lccaﬂdav .d@rs¢@nh==¢imenw

municipal, ‘aoabrigo daarrnea fa), [do numero quatro, do ,artigo,quinto,’d,o.f o¢;j¢;'§r¢+;1_ci;Lei

alterado ».~Pé.|3 . Lei ..virﬂ¢= Is um barra dais Ymil

dezasseis. re

presente a processo "Zero“’trés' ‘barra ' idols mil ’e "dezafssete' barra “cento “e "quarenta"e
quatro, em nome de Cristovao Dinis Oliveira Correia, destinado a uma construgao
agropecuaria, situada no lugar de Angulo Quarenta, da Uniao das Freguesias da
Ribeira do Neiva, deste concelho, cuja fotocopia se encontra inserta a folhas
quinhentos e__vinte e dois e quinhentos e vinte e trés da minuta da presente ata.
DELIBERAQAO: A Camara delibera, por unanimidade, reconhecer o interesse

publico municipal na reguiarizacao Ida instalagao, atentos cs pressupostos

12/13

Fls
ATA DA REUNIAO ORDINARIA DE 1810412017

_e,nun,ciados..,.._,e,_.,.c.onsiderando._..-_que.. . .-a.. . .atividade....em . . ._.conc.re.to.___-_tem...a.relearante..
interesse econémico e social. Remeta-se 0 assunto a Assembleia Municipal

para deliberagao sobre emissao de certidao de reconhecimento de interesse
P':'b|i¢° m""i9iP3|-"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""','*'_"f'..4""".."1"_'""

—--------Zero dois catorze.- Para apreciacao e posterior envio a Assembleivafh/lvuinicipaI

para efeitos de emissao de certidao de reconhecimento do interessefplZ|b,li,co
municipal, ao abrigo da aiinea a), do numero quatro, do artigo quinto, do Decreto¢Lei
numero cento e sessenta e cinco barra dois mil e catorze, de cinco de navembro,
alterado pela Lei numero vinte e um barra dois mil e dezasseis, de deza noveiidejulho,
referente ao processo zero trés barra dois mil e dezassete barra setenta e quatro, em

nome de Maria Alice Arantes Vieira Gama, destinado a uma producao animal, situada
no lugar de Bougas, da Freguesia de Dossaos, deste concelho, cuja fotocépia se
encontra inserta a folhas quinhentos e vinte e quatro e quinhentos e vinte e cinco da
minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Camara delibera, por unanimidade,
reconhecer 0 interesse publico municipal na regularizagao da instalagao,
atentos os pressupostos enunciados e considerando ,que a atividade em

concreto tem relevante interesse econémico e social. Remeta-se o assunto a
Assembleia Municipal para deliberacéio sobre emisséo de

certidao de

resonhevimento de interesse P.'3b.|i°°_m".l1i°iP.3|_---"-*ff"“*‘*""""

‘-.‘+-4+---41Procedeu-se a leitura da ‘minuta da reuniaodo executivo, a qual ra,r.iapravaaa

portodos os elernentos presentes na reuniao. ----P-.--.~-e-.—4-------,-------

nada.mais havendoa tratar. pelwenhvr Presidente foi

a reuniao eram dez ‘horas e quarentae cinco minutos daqual para ¢onerar;a i,aayiaQ$

efeitos foi lavrada a presente ata que vai ser devidamente assinada, consignandoise
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 nlllmero setenta
e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro, para surtir efeitos imediatos.------

-------E eu, Nuno Miguel Lomba Mota, Tecnico Superior, a redigi, subscrevi e
assino.-~~----~-~-----~-~--------»~------------------------------------------------------------O Presidente da Camara,

O Secretano
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