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S-~~-~---—Aos oito diasrdormés dermaio,"do"ano den dois mil"erdezassete,r"reali2ou1se"ium’a"
reuniao ordinaria da Camara Municipal de Vila Verde, no edificio dos Pacos do Concelho,
sob a Presidéncia do Senhor Antonio Fernando Nogueira Cerqueira Vilela, na qualidade
de Presidente deste Orgao Autarquico, com a presenca dos Senhores Vereadores,
Manuel de Oliveira Lopes, Julia Maria Caridade Rodrigues Fernandes, Patricio José
Correia Pinto Araujo, Luis Fiiipe Oliveira Silva, Jose Augusto Marcal Morais e Manuela
Alexandra Mota Machado Ferreira Nunes.---------------------------------------------------,------
--------—Secretariou a Assistente Técnica, Olinda Macedo Lopes, na auséncia do Técnico
Superior, Nuno Miguel Lomba Mota.-------------~--~-~-—-------—----—----———---~----~~-----—----
~~~~~~--Verificada a presence do numero legal de Vereadores foi pelo Senhor Presidente,
declarada aberta a reuniao eram nove horas e trinta minutos.-------------------------------
---------BALANCETE: Presents 0 resumo diario da Tesouraria relativo ao dia cinco do
mes de maio do ano dois mil e dezassete que acusava um saldo pecuniério de um milhao
quinhentos e dezoito mil e quatrocentos e sete euros e onze céntimos, cuja fotocopia se
encontra inserta a folhas treze e catoize da minuta da presente ata.---------——----------
------~-—EXPED|ENTE: O que segue, acompanhado de todos os processos para
verificacao da Excelentissima Edilidade.-----P---------------------------------------------------
---------ANTES DA ORDEM D0 DIA:------------------------- —- -~-:1---~--~ -
,-—-----Presente, para aprovacao da Excelentissima Camara, a ata da reuniaov_de,_de;oito
de abril de dois mil e dezassete, cuja fotocépia se encontra inserta de folhas,,i;“1C1uin_2e a
vinte e sete da minuta da presente ata. DEUBERAQAO: A Camara delflieifa, por
unanimidade, aprovar a referida ata. 0 Senhor Vereador Dr. Filipe Silva _‘aljs1tém-se
por néio ter estado presente nessa reuni50.-——------------------1:---1::----5’ ’ Q-T]--,l----:1
-----~--—Deliberado por unanimidade aprovar a toleréncia de ponto do proximo dia
doze de maio. Deveré ser dada a necesséria publicidade, cuja fotocépia se encontra
inserta a folhas vinte e oito e vinte e nove da minuta da presente ata.------------~--
——-~----0 Vereador José Morais e a Vereadora Manuela Machado colocaram as
seguintes questoes, cuja fotocépia se encontra inserta a folhas trinta e trinta e um
da minuta da presente ata e que a seguir se transcreve:---:»----::--::-~--- V-e=-:1
~~~~—--—No passado dia trés de margo de dois mii e dezassete, 0 Jornal o Vilaverdense,
em noticia de ultima hora publicou na edicao online que a Sociparque processou a
Camara de Vila Verde por <<deixar de cobrar seiscentos mil euros so em dois mile
dezasseis». A noticia adiantou ainda que a falta de cobranga resultou numa perda de
receita‘de_90.0_O0,00€ (noventa _mil euros) para o Municipio de_Vila Verde.‘ Estamos,
portanto, perante mais um processo intentado pela Sociparque contra 0 Mun_icipVig,de Vila
Verde e que pee em, causa aatuagao dva Camera Mu_nicipal_em matériavde,fiscal_iza,gao do
iestacionamento fconcessionado. f10s * ivalores ‘adiantados jna Tnoticia ‘sao iureveiadaias Ido
quéo winosa f0i. Para 0 .l\/lllflicipio. de Vila'V8fd8= 8 concesséo do esitacionaemento a
superficie. Efetivamente, as receitas apontadas reverieriam integralmente a favor dos
cofres do Municipio de Vila Verde (e nao a favor dum privado de Braga) se a Camara
Municipal tivesse agido responsavelmente e implementado, com recurso a receitas
préprias, um sistema de cobranca de estacionamento a superficie expiorado unica e
exclusivamente pelo Municipio de Vila Verde. Esse seria por certo o ato de gestao mais
adequando e responsavel, mas 0 executivo do Partido Social Democrata a data optou por
concessionar 0 estacionamento a superficie a um privado que se propos a construir dois
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parques e ea arequalificarr as Pragas ado" Municipio erode "Santo rAntc'mio*,rrrrrr“locralizadais;"
respetivamente, em frente aos Pagos do Municipio e ao Tribunal, no prazo maximo de
sete anos. Verifica~se, porém, que o prazo para execucao dos investimeritos propostos ha
muito que expirou e, inexplicavelmente, 0 Municipio de Vila Verde, apesar de lhe assistir o
direito e o dever de exigir 0 cumprirnento do contrato, continua, ao que parece, a fazer
vista grossa a esta situagao, apesar de a Sociparque nao se coibir de avangar
judicialmente contra 0 Municipio sabendo que esta em incumprimento contratual. Perante
a situacao e tendo presente os superiores interesses do Municipio de Vila Verde, os
Vereadores do Partido Socialista solicitaram em seis de mango de dois mil e dezassete
respostas do Senhor Presidente para as seguintes questoes:-----------------------————
~--——-—Um.- Qual 0 montante de receita arrecadada pelo Municipio de Vila Verde ate a
presente data, resultante da cobranga de estacionamento a superficie e de cobranca de
estacionamento em parque subterraneo?—---------------------------------------»~~
-----~-Dois.- Qual 0 montante de receita arrecadada no ano de dois mil e dezasseis?»-—
-------Trés.- Qual o motivo de ainda nao ter sido construido 0 segundo parque de
estacionamento, sabendo-se que ha muito 'que expirou 0 prazo contratual para a sua
execugfig?______________________..__i___.._.................._._-::.__._-::__--_.::._.. ~ , ._.....Z...:::

-—-----Quatro.- Existe alguma caugao que garanta a execugao do segundo parque e da
Praca de Santo Antonio em caso de incumprimento contratual do concession_ario?¢¢g-55-4-;¢
‘---—----Cinco.- Como considera possivei que esteja 0 Municipio de Vila f;Ve:rd_e, Jaser
privado de um segundo parque e do arranjo de uma das Pragas mais -e
‘embleméticas do Centro Urbano de Vila Verde quando o concessionarioestava E§ob'riga'do
a executar as respetivas obras no prazo maximo de sete anos? - -----;.;;;;--p--iii»i’»Q
-——--Seis.- O Municipio de Vila Verde intentou algum processo contra o concessionario
reclamando a construcao do segundo parque e respetiva Praca? Em caso negativo qual 0
motivo de nao intentar tal processo?--Z-—--------Z:-—1:::::::::::::::==:==—-—»- - ~~-~»--:1:
------Sete.- Como é do conhecimento geral a empresa cobra por falta de titulo de
estacionamento um valor que ronda os 6.80€ (seis euros e oitenta centimos). Qual o
montante arrecadado ate a presente data com este tipo de expediente e qual o montante
que reverteu a favor do Municipio de Vila Verde?—-i-----------------------------——--
—~-~-Sao sete perguntas concretas para as ainda nao obtivemos respostas.---—---~
------Nao obstante, fomos surpreendidos no passado dia vinte e oito de abril de dois mil
e dezassete, e na sequéncia de perguntas feitas ao Senhor Presidente por uma equipade
repvrtagem-da WI, uma vs! méiis airavés, <10. Jorifial "0 Viliaverderlsd .qve,aua1fiaTq\iia_,se
pjrepara para romper 0 contrato ,com, a, Sociparque, Em _causa'estara o uso ;,de_;[uga_res,ade
é$ia0i°"3mBflto_P3Fa wires fins. ,a,,fl§¢,enire9aiisuurewitas re I1="='1<> tersmt,¢urnPrri,d0.,,as
benfeitoriasfprevistas no caderrio fde Tencargos'.Lamentavelmente iestes ltrés,1"as"‘p'étos'!que
agora seivem ,de,,m,o,te para uma,posig;ao_»desgarradaA.do Senhor,P_residente,_tem;s,ido
referidos e tornados publicos pelos Vereadores do Partido Socialista ha variosrneses,
diria mesmo, anos. O Senhor Presidente foi inclusive confrontado com os mesmos em
reunioes de camara e nunca se importou com tais atos por parte da empresa. O que
mudou de la para ca? O que 0 leva a' tomar esta decisao de forma tao repentina? Solicita-
se sobre esta rnatéria um esclarecimento cabal, nomeadamente sobre as razoes que
levaram o Senhor Presidente a querer romper 0 contrato com a Sociparque.----~-—-—---»
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----------Por ultimo, pretende-se saber quandorestarar prontarrarreferida ragao"e"ser"a**rotura"
com a Sociparque sera feita antes ou depois do ato eleitoral de outubro de dois mil e
dezassete.---------------------------------------------------------------------_-----------------------------~
----------ZERO UM.- CONHECIMENTOS BARRA RATlFICA(}OES.- Zero um zero um.-
Para conhecimento da Excelentissima Camara as deliberagoes tomadas em sessao da’
Assembleia Municipal, realizada em vinte e oito do pretérito més de abril:-----------------~-
--------Aprovado por maioria, a prestagao de contas referente ao ano econémico;--~~~--—--
----------Aprovado por unanimidade, a assuncao de compromissos plurianuais com vista a
autorizagao prévia respeitante a encargos resultantes de refeicoes e transportes de
alunos, no quadro das competéncias das autarquias locais;-------------------------------------
—-—--~Aprovado por unanimidade, a minuta do protocolo relativo as condigoes de
contratacao e funcionamento das equipas de intervengao permanente (ElP);---~~~~--—-'
------Aprovado por unanimidade, as certidoes de reconhecimento do interesse publico
municipal na regularizagao da instalagao de varias atividades com relevante interesse
economico e social, referentes as entidades a seguir indicadas: - Domingos da Mota;,
Flora Simoes da Campos Abreu;; Manuel Vieira de Sousa; Rui Manuel Marques da Silva;:
Cristovao Dinis Oliveira Correia e Maria Alice Arantes Vieira Gama.--------------------Z-~
------~DELlBERACAO: A Cémara toma conhecimento.---::::::::-::=--—- ——————--
--------—-ZERO ¢-DOlS.- DlVERSOS.- Zero dois V zero umi- Presents _,f__=‘Q,_,_',_,d§§p,aQ_l']_O
relacionado com a delegagao de competéncias no ambito do Regulamentoi,MAuni_c_ipalAde
Urbanizacao e Edificagao., cuja fotocopia se encontra inserta a folhas trinta,~i_"e,.§dois,'da
minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Camara rdelibera, por unanimidade,
delegar no Presidente da Camara Municipal, as competéncias exaradas naraieraao
despacho, com a faculdade de subdelegagao, no ambito do Regulamento Municipal
de Urbanizagao e Edificagao.------~~~~~~~~ -------------------------—-—
-----A Senhora Vereadora vota favoravelmente, pois trata-se de uma competéncia
da Camara e pode ser delegada no Senhor Presidente, havendo a possibiiidade de
subdelegacao. Recomendo que seja dado conhecimento ao executivo em todas as
reuniao de Camara dos processos votados favoravelmente, a semelhanga do
procedimento adotado pelo Senhor Vereador Dr. Patricio Araiiio.--——-—-----------
--------Zero dois zero dois.- Uma proposta apresentada pelo Senhor Presidents da
Cémara, relacionada com 0 Regulamento da Venda de Lotes "lncentivo a Fixagao de
Jovens", cuja fotocopia se encontra inserta de folhas trinta e trés a quarenta equatro da
minuta da iprsseme ate ilDELlBERA9A°= A aflfimflrar _d'~".-‘."|?.9T3= Per  i1flani'"‘¢'ad@,
éhrvvar 0 refsridvl resulahieflis-rE$¢Iare-Se querélativamentsao pont¢>,l!1l'!I11er<> rim
do ariiso nnmero seis $6 pode serfatribuid,Q um.lnte,,hor a‘9re9ad<>,familiar-é+%%%%+%é-+‘;;;4éeé£€#iO,,,:séhhbr vereadai Dr.i.urssi|va aprasemsu asaguine aeaaraesouavars;
O concelhode Vila Verde necessita de um permanente trahalho tendente a .fixagao
de jovens nas nossas Freguesias, trabalhoesse que deve assumir variasfacetas
complementares. Nessa perspetiva, entendo a presente proposta como um esforgo
nesse sentido, motivo pelo qual voto favoravelmente. De resto, todas as iniciativas
com esse objetivo e que contribuam para at dinamizagao das nossas Freguesias
teréio sempre 0 a minha apreciagao favoravel.--—~~ - --———~ ~-—-~ all---:11:--------» -
---------Zero dois zero trés.- Presente o processo zero um barra dois mil e cinco barra
seis mil seiscentos e quarenta e seis, em nome de Cavez - Sociedade lmobiliaria,
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Monte, Freguesia de Oleiros, relativo a caducidade da licenca de construcéo ao abrigo do
disposto no numero cinco do artigo setenta e um do Regime Juridico de Urbanizacao e
Edificacao, por forga da apiicagao do disposto na alinea d) do numero trés do referido
artigo, cuja fotocopia se encontra inserta a folhas quarenta e cinco e quarenta .e seis da
minuta da presente ata. DELIBERACAO: Deliberado, por unanimidade, declarar a
caducidade da licenga, do referido processo, ao abrigo do disposto £1Q,,i1lflIIl,ErO
cinco do artigo setenta e um do Regime Juridico de Urbanizagao e Edificagao, por
forga da aplicagao do disposto na alinea d) do mimero trés do referido artigo.—---~-
-------Zero dois zero quatro.- Presente o processo zero um barra dois mil e trés barra
mil e sessenta e dois, em nome de Aires da Silva Scares, destinado a uma construcao de
habitagao, muros e serventias, sita no Loteamento numero cinco barra dois mil e um,
lugar de Espinheira, Freguesia de Cabanelas, relativo a caducidade da licenca de
construcao, por forga da aplicagao do disposto na alinea d) do numero trés do artigo
setenta e um do Regime Juridico de Urbanizagao e Edificacao, cuja fotocopia se encontra
inserta a folhas quarenta e sete da minuta da presente ata. DELIBERACAO: Deliberado,
por unanimidade, declarar a caducidade da licenca, do referido processo, ao abrigo
do disposto no numero cinco do artigo setenta e um do Regime Juridico de
Urbanizagao e Edificagao, por forga da apiicag5o_do,,disposto na ,,jalinea‘,_,‘i,d),Ydo
nlimero trés do referido artigo.-—--+-5------—-~-~~-~------44-a~~»——~——————~--a%;a,%;5§;§§¢¢}<<4}¢-
--------.-Zero dois zero cinco.- Presente 0 processo zero um barra dois mil evpincolbarra
seis mil novecentos e quarenta e dois, em nome de Ermeiinda Lopes Pinheiirofljestinado
a uma construcao de habitacao, sita no Loteamento numvero sete barra mil novecentos e
noventa e oito - Lote dois, Freguesia de \Ala Verde, relativo a caducidade da licenca de
construgao ao abrigo do disposto no numero cinco do %artigo setenta e um do Regime
Juridico de Urbanizacao e Edificacao, por forga da aplicagao do disposto na alinea d) do
numero trés do referido artigo, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas quarenta e oito
a cinquenta da minuta da presente ata. DELIBERACAO: Deliberado, por unanimidade,
declarar a caducidade da licenga, do referido processo ao abrigo do disposto no
ndmero cinco do artigo setenta e um do Regime Juridico de Urbanizagao e
Edificagéio, por forga da aplicagao do disposto na alinea d) do numero trés do
refefido a|'tig°_................_._i_________............__.._......................... . ,.,.........:::...:::=::==....._.

~~~~--Zero dois zero seis.- Presente o processo zero um barra dois mil e dezasseis
,barr~'=1iI?iri’I6 8 sete. em Home de,CI¢tiIde do Sameiro Ribeiro Borges So,ares..,de,$tinado, a
construgao delindustria .transforma,dora, sita no _,luga_r de_Agrelo, Freguesia,§de_,.j_S,abariz
para, ,deiiberar. sobre la .di$pensa,,:de B$t8¢i°Flfl"19flT0»P.l1b.|iC?0 T105i.Tef|5fl.Q$_£§€|Q,T?Fii90=¢in’qu¢i1tai‘:i’é [oito 1"3»"i*|iI|mero‘i‘um yaiinela Id) Tclo“Regulamento‘Municipal Fae‘ ursanesesaa
Edificacao, com base nas informagoes técnicas constantes do processo, cuja 'fotocc';pia se
encontra inserta de folhas cinquenta e um a.cinquenta e sete da minuta da presente ata.
DELIBERACAO: A Camara delibera, por unanimidade, aprovar a dispensa de
estacionamento pfiblico, nos termos das informagoes técnicas constantes do
prQce35o_______....._.__.._______._.__‘i._._....,_..._....:::...:::::..::::::::::=:=:......:==..... . .. ,,...,...........:::::

------—Zero dois zero sete.» Presente o processo zero um barra dois mil e dezassete
barra cento re oito, em nome de Maria de Fatima da Silva Barros Malheiro Lisboa,
destinado a construcao de uma habitagao, sita na Travessa de Vilar, catorze - da Ugniao
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”das”Freguesias"de‘ Valbom Sao"Pedro," Passo "oerrvalbom"rsaopmariinho, rr"rpara'rr'aé|iisérarrr
sobre a dispensa e isengao de estacionamento publico ao abrigo da alinea b) do
numero um do artigo cinquenta e oito do Regulamento Municipal de Urbanizacao e
Edificagao, tendo em conta a informacao técnica constante do processo, cujafotocopia
se encontra inseita de folhas cinquenta e oito a sessenta da minuta da presente ata.
DELIBERACAO: A Camara delibera, por unanimidade, aprovar a dispensa de
estacionamento publico, nos termos da informagao técnica constantes do
processo.----------------------------------------------------------------------------------—"—'-’-----
-~~~~~~-~A Senhora Vereadora Manuela Machado, tendo presente a informagao
técnica e o disposto no Regulamento Municipal de Urbanizacéio e Edificacao, vota
favoravelmente a isengao do estacionamento publico a semelhanga de situacoes
previamente aprovadas em circunstancias semelhantes, contudo solicita que seja
esclarecido se nesta situacao esta dispensalisengao fica sujeita ou nao ao
pagamento de compensagoes que estao previstas nos termos do Regulamento
Municipal de Urbanizagao e Edificagao e do Regulamento do Plano Diretor
Municipal de Vila Verde.-------------------------—-————————————————————-
------0 Senhor Vereador Manuel Lopes informa que as compensagoes previstas
no Regime Juridico de Urbanizagao e Edificacao se aplicam apenas a operagoes de
loteamento .__e__ operagoes urbanisticas de impacte relevante sempre_-_5=-qt;§;‘,;;os
respetivos promotores‘ nao cedam ao dominio piilblico os terrenos fa
criagao de , espagos verdes e_ equipamentos pifiblicos. A presentejjfpferaigao
urbanistica "riao é de impacte relevante, pelo que nao podernos exigirjalreferiiila
c°f|1pe;|sa§§p___.......................................... A ,l3,.;.§....;;;;;;;;;;;::

-------Zero dois zero oito.- O processo zero um barra dois mil e dezasseis barra
setecentos e quinze, em nome de Claudio Domingues dos Santos Carvalho, destinado a
uma ampliagao e reconstrugao - habitagéo e comércio elou servicos, sita na Avenida
Doutor Bernardo Brito Ferreira, duzentos e oitenta e oito, da Freguesia de \fila Verde e
Barbudo, para deliberar sobre a isengao de estacionamento ao abrigo da alinea c)‘ do
numero um do artigo cinquenta e oito do Regulamento Municipal de Urbanizacao e~
Edificacao, tendo em conta a informacao técnica constante do processo, cuja fotocopia
se encontra inserta de folhas sessenta e um a sessenta e tres da minuta da presente ata.
DELIBERACAO: ‘A Camara delibera, por unanimidade, aprovar a dispensa de
estacionamento publico, nos termos da informacao técnica constante do
'PF99E55O-”?t""'?:??:.:,5:?T"T'f"""'+ 1 AA_-.0.0»131.:r-5"?'?""“"""??:V::%?:%%%%%;%%orfez‘?:%:v::%%=?""f"‘r'?§1‘if.‘
+-¢-,,--5-.-I-jZero ,d,ois,_zero nove.- ,O_,_proc_esso numero zero trés barra dois mil edelassete
barra duzeniosevnze. em n@m<=>de,¢arI@S AlbertodalA¢unhaAZevsd¢» leiusarde
sane lria‘ ii,‘ Freguesia ueiosssaas, “paraYemis’sao ”de"pa’re’cer,‘aioliabrigo do lainagiqioeiniquenia
ie quatro, fnumero um," da Lei rnumero noventa e um barra noventa e cinco,"*de“d.ois ‘de
setembro, na redagao que lhe foi conferida pela Lei numero setenta barra dois mil e
quinze, 'de dezasseis de julho, reiativo ao pedido de certidao para efeitos de
compropriedade, de acordo com as informacoes técnicas constantes do processo, cuja
fotocopia se encontra inserta de folhas sessenta e quatro a sessenta e sete da minuta da
presente ata. DELIBERACAO: A Céimara delibera, por maioria, emitir parecer
favoravel para a emissao de certidfio para efeitos de compropriedade, nos termos
das inforrnagoes técnicas constantes do processo.— ~ ~; ;-All------1:5:-¢¢-g--¢--—-<
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---D---*--“A ~Senhora""Vereadora "Manuela“Machado"'"abstém@se "reproduzindo******as"
declaragfies de voto jé proferidas em situagoes idénticas.------——--——-—~-------—-—------
---------~Zero dois dez.- O processo numero zero trés barra dois mil e dezassete barra
duzentos e dez, em nome de Rosa Lopes da Cunha, sito no lugar de Bustelo, Freguesia
de Parada de Gatim, para emissao de parecer ao abrigo do artigo cinquenta e quatro,
numero um, da Lei numero noventa e um barra noventa e cinco, de dois de setembro, na
redacao que lhe foi conferida pela Lei numero setenta barra dois mil e quinzie, de
dezasseis de iulho, reiativo ao pedido de certidao para efeitos de compropriedade, de
acordo com as informacoes técnicas constantes do processo, cuja fotocépia se encontra
inserta de folhas sessenta e oito a setenta da minuta da presente ata. DELIBERACAO: A
Camara delibera, por maioria, emitir parecer favoravel para a emissao de certidao
para efeitos de compropriedade, nos termos das informagoes técnicas constantes
do processo.------------------------------------------------------------~~-——-
----~--A Senhora Vereadora Manuela Machado abstém-se reproduzindo as
declaracoes de voto ié proferidas em situagoes idénticas.-------------------------
———-~--Zero dois onze.- Presente a proposta numero seis mil cento e noventa e oito de
vinte e um de abril, sobre a consolidagao definitiva da mobilidade intercarreiras - artigo
duzentos e setenta do Orcamento do Estado dois mil e dezassete barra artigo noventa e
nove~-A da Lei Geral do Trabalho em Funcoes Publicas (TFP), cuja fotocopia ,_‘se__;er_i,c_o,ntra
inserta de folhas setenta e um a noventa e quatro da minuta da
AADELIBERACAO: Deliberado, por unanimidad_e,_a_provar a proposta de
definitiva da mobiiidade intercarreiras, conforme o artigo duaentose
Orgamento do Estado barra dois mil e dezassete barra artigo i_1_oventa»e’i1'ove-Aida
Lei Geral do Trabalho em Funcoes Pub|icas.----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-----
—-------Zero dois"~doze.- Presents um oficio da Prozis/Vilaverdense -Futebol Clube, a
solicitar a atribuicao de um subsidio para fazer face as despesas aquando a deslocagao
a llha a da Madeira, para defrontar a Associacao Desportiva da Camacha e o Ciube de
Futebol Canical, participaoao na segunda fase do Campeonato de'PortugaI Prio - dois mil
e dezasseis barra dois mil e dezassete, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas
noventa ecinco a noventa e oito da minuta da presente ata. DELIBERACAO: A Camara
delibera por, unanimidade, atribuir 0 apoio financeiro no montante de 3.000,00
euros (trés mil euros) para os fins pretendidos.- _ A ~ A ~~-===--:::====------
------Vereadora Manuela Machado declaraz Voto favoravelmente solicitando
anenas; la confirmasio que or '¢lube,tem, todara sua latividadsr,r¢9ul_a,ri1adai=9m o
5E$ffa§l¢, P9l'§li9U§$C, llnsifléadamsnie llwm as Finanqias ,e,a :$,e,9u,ran§a lirsze-— Um ,<>fi<=i<>, apresenta-do pela fA$$,Q°l?<;§Q._ Bulturai,lAiRe¢reat,iva
Desportiva fie Tide ‘isolidariedade "Social ‘del iiPico “de IfRe‘g‘a|ados’,‘*;i'a".‘solicitar ‘Ijiim‘§,'*‘pedido"‘ "de
apoiofinanceiro no -montante de €. .2.000,000 (dois mil euros) para»apoiar.o’-‘atleta Nuno
Freitas a participar no campeonato de Enduro de Veteranos, cuja fotocopia se encontra
inserta de folhas noventa e nove a cento e um da minuta da presente ata.
DELIBERAQAO: A Camara delibera por unanimidade, atribuir 0 apoio financeiro no
montante de 2.000,00 euros (dois mil euros) para os finsVpretendidos.~-—--é--------
—-~----0 Senhor Vereador Luis Filipe apresenta uma declaragao de voto: A
realizagao da prova de Motocrosse referidarna inforrnagao tornoura obter, como era
expectavel, um enorme sucesso desportivo e levou, sem duvida, milhares de
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rpessoas; "desde"expectadoresyequipas re‘ " patrocinadores,""arr Fregues ia""de"'Pic“o"‘de”
Regalados, Gondiaes e Mos, facto que deve ser salientado pelos impactos positivos
diretos que tem nessas iocalidades e no concelho como um todo. E publicamente
conhecido o ativo contributo do piloto Nuno Freitas para esta xexcelente
organizagao desportiva, atleta que defende as cores da Associagao “Cultural
Recreativa Desportiva e de Solidariedade Social de Pico de Regalados. Posto isto,
entendo que a atribuigao do apoio agora solicitado é mais que merecido, pols vai
contribuir para a participacao do piloto Nuno Freitas no Campeonato Nacional deg
Enduro de Veteranos, levando o nome da Associagao além fronteiras concelhias,
motivo do meu voto favorével.--------------------------------------------------------
——----Zero dois catorze.- Presents a proposta de alteracao ao regulamento municipal
dos servicos de abastecimento publico de agua, de saneamento de aguas residuals
urbanas de gestao dos residuos solidos urbanos do municipio de Vila Verde, cuja
fotocopia se encontra inserta de folhas cento e dois a cento e quatro da minuta da
presente ata. DELIBERACAO: A Camara delibera, por unanimidade, aprovar a
proposta de alteragao ao referido Regulamento. Remeta-se 0 assunto a Assembleia
Municipal, apés discussao publica, nos temos legalmente aplicaveis.--_-~~~~--—--
------Zero dois quinze.- Presente uma proposta apresentada pelos membros do
executive Social Democrata, para aprovar a deliberar sobre as rnedidas _c_onstan_tes,_§da
referida proposta, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas cento e cinco ‘a,;ce‘ijto1;e‘_‘s,_ete
da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Camara delibera,
aprovar a proposta apresentada-4------------—--—+-~~~~~~
-—-——--»-0 Senhor Vereador Luis Filipe apresenta a seguinte decla_|jagao*'de"voto:
Desde que sou vereador do executivo municipal e Vila Verde sempre defendi a
adocao de medidas de incentivo a ligacao das habitagoes as redesapfiblicas de
abastecimento de égua e recolha de saneamento, desde que as mesmas redes
publicas estivessem disponiveis e a funcionar devidamente. Sempre tive e defendi
essa postura por entender que, entre outras razoes, estao em causa questoes de
saude publica e defesa do meio ambiente. Nesse sentido," como certamente se
recordam, apresentei iniimeras propostas ao longo dos mandates, propostas que
cruzaram, sempre, os interesses sécio econémicos das populagfies, os interesses
de defesa e recuperagao ambiental e, logicamente, as questoes de safide publica.
Posto isto, em coeréncia com o que sempre defendi e com o que continuo a
defender ¢0m0,_¢0l'T919:,Y9t° favoravelmente .3 presente
l%%#+%~%#Zer9i,I¢i§iS ,.¢is?a$=u¢i,==-+IjPie$¢=ite, To Aprocesso Zero barra ,d¢,i$,i,n%!il,:»,s»,dé?a$sste
barra duzeintvse trivia, so r1<>me rdeR$¢H=Limitada, respeiiante a
éstabelecimento I hoteleiroffe fde reams, ‘Isito “no ;ilug’a"r' fda ".Cama‘ra,’~"’ Fraguaaiarlgualinsure,
para deliberacao sobre o reconhecimento do interessepiiblico estratégicogao“abrigodo
disposto no artigo vinte e nove do Regulamento do Plano Diretor Municipal, cuja fotocopia
se encontra inserta de folhas cento e oito a cento e trinta e um da minuta da presente ata.
DELIBERACAO: A Camera delibera, por unanimidade, reconhecer o interesse
piiblico ' estratégico ao referido estabelecimento, atentos os pressupostos
enunciados na informagao prestada pelos técnicos. Delibera, ainda, nos termos da
informagao nao ser necessaria a avaliagao ambientabestratégica devendo a
presente proposta ser submetida a um procedimento de discussao publica em
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amoides~idénticos"ao*estabelecidorrlegalmente 'rpara"os"Planos"de rPormenor*tudo”nr'osi
termos do numero trés do artigo vinte e nove do Regulamento do Plano Diretor
Municipal de Vila Verde.---~~~---------------------------------~--~--~-~-~--—------~~~----------~-~-~-~----
-------A Dra Manuela Machado deciara: voto favoravelmente, mencionandoque este
processo se refere a um edificio que foi embargado junto a igreja de Moure e do jqual, em
tempo, foram por mim levantadas por mim questoes de iegalidade legitimas e que
efetivamente existiam. Para ultrapassar a situagao 0 requerente apresentaagora um
projeto que procura enquadrar no artigo vinte e oito - Empreendimentos de carater
estratégico. Perante os documentos apresentados 0 licenciamento é possivel desde que a
Assembleia Municipal reconheca o interesse publico que para tal devera observar uma
das quatro alineas do artigo vinte e oito. O projeto apresentado desde logo cumpre com a
alinea d) por envolver um investimento superior a 5.000.000,00€ (cinco milhoes de euros),
para além de criar pelo menos dezoito postos de trabalho. A Camara compete apresentar
a proposta de reconhecimento de interesse publico estratégico a Assembleia Municipal
devendo a fundamentacao ser feita nos termos do artigo vinte e nove do Regulamento do
Plano Diretor Municipal de Vila Verde. A fundamentacao necessaria esta feita na
informacao técnica conjunta do Engenheiro Bezerra e Arquiteto Figueiras e, ainda, na
comissao do patrimonio municipal. Nestas circunstancias estao reunidas as ,_cond_igo_e_s
para o meu voto favoravel daproposta a submeter a assembleia municipal ;p_a_ra,_d_eliberar
sobre o reconhecimento de interesse piiblico estratégico.--5———————————
---------Procedeu-se a leitura da minuta da reuniao do executive, a qual foi,V_ap_r‘gv_ada,3por
todos os elementos presentes‘ narreuniao. -------»=~---=s»—»———————————————2aaaaaa
--------E nada mais havendga tratar, pelo Senhor Presidente foi declarada,,encer,rada a
reuniao eram onze horas e cinco minutos da qual para constar e devidosiiiefeitos foi
lavrada a presente ata que vai ser devidamente assinada, consignando-se questodas 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 Presidents da Camara, Q ;_
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