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----~~Aos vinte e rdoisodias ado més de maio, do ano rode dois rmil ,,e,,,dezasse,te,
realizou-se uma reuniéio ordinaria da Camera 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 presenoa dos Senhores

Vereadores, Manuel de Oliveira Lopes, Julia Maria Caridade ‘Rodrigues Fernandes,
Patricio Jose Correia Pinto Araujo, José Augusto Margal Morals e Manuela Alexandra
Mota Machado Ferreira Nunes.----~~»~~~-~~-—-—---------------------------~------------—----~-----------------------Secretariou a Assistente Técnica, Olinda Macedo Lopes, na auséncia do Técnico
Superior, Nu no 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.----------------------------------

----------O Senhor Vereador Luis Filipe Oliveira Silva, nao esta presente na reuniao por
motivos profissionais, sendo por isso, a faita justiﬁcada.------------------------------------------~_~~~~~~~~~~--BALANCETE: Presente 0 resumo diario da Tesouraria relativo ao dia dezanove do
do més de maio do ano dois mil e dezassete que acusava um saldo pecuniario de um
milhao seiscentos e setenta e oito mil e noventa euros e cinquenta e nove céntimos, cuja
fotocopia se encontra inserta a folhas vinte e um e vinte e dois da minuta da presente

ata.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------~EXPEDlENTE: O que segue, acompanhado de todos os prooessos para
verificagao da Exceientissima Edilidade.--------------------------------------------—+4f-———

--—.-—---ANTES DA ORDEM D0 DU-\!——-------------------------------------------------~~r--E-5*****--_~~
----------Os Senhores Vereadores do Partido Sociaiista apresentam um >..p_edi_do Ade
esclarecimento relativo a Sociparque, cuja fotocopia se encontra inserta a folhas vinte
e trés e vinte e quatro da minuta da presente ata:-----—----------------~--—-—--————-————-—---—-

---------No passado dia trés de marco de dois mil e dezassete, o Jornal 0 Vilaverdense,
em noticia de ultima hora publicou na edigao online que a Sociparque processou a
Camara de Vila Verde por <<deixar de cobrar seiscentos mil euros so em dois mil e
dezasseis». A noticia adlantou ainda que a falta de cobranga resultou numa perda de

receita de 90.0D0,00€ (noventa mil euros) para o Municipio de Vila Verde. Estamos,
portanto, perante mais um processo intentado pela Sociparque contra o Municipio de Vila
Verde e que poe em causa a atuagao da Camara Municipalem matéria de ﬁscaiizagao do
estacionamento ooncessionado. Os valores adiantados na noticia sao reveladores do
quao ruinosa foi, para o l\/lunicipio de Vila Verde, a conoessao do estacionamento a
superficie. Efetivamente, as receitas apontadas reverteriam 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
proprias, um .-sistema de cobrangade estacionamento a _supe’rficie““i"6Xp!Ora‘dD“?Il1IﬂiC‘a""““‘E‘
exclusivamente ‘pelo Municipio de Vila‘ Verde. Esseseria por certs o atode ‘gestaornais
adequando e responsavel, mas o executivo do Partido Social Democrata a data optou por
concessionar o estacionamento a superficie a um privado que se propos a construir dois

parques e a requalificar as Pragas do Municipio e de Santo Antonio, localizadas,
respetivamente, em frente aos Paoos do Municipio e ao Tribunal, no prazo rnaximo de
sate anos. Veriﬁca-se, porém, que o prazo para execugao dos investimentos propostos ha
muito que expirou e, inexplicavelmente, 0 Municipio de Vila Verde, apesar de lhe assistir o
direito e o dever de exigir o cumprimento do contrato, continua, ao que parece, a fazer
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vista grossa dia esta, csituacao, apesar ode a Sociparque nao Hse ccoibir,,,de,,,,,,_avancar
judicialmente contra o Municipio sabendo que esté em incumprimento contratual. Perante
a situacao e tendo presente os superiores interesses do Municipio do Vila Verde, os

Vereadores do Partido Socialista solicitaram em seis de Marco de dois mil e
dezassete respostas do Senhor Presidente para as seguintes questoes:----------------------»

---------Um - Qual o montante de receita arrecadada pelo Municipio de Vila Verde ate a
presente data, resultanteda cobranca de estacionamento a superficie e de cobranca de
estacionamento em parque subterraneo?--------------------------------------------------------------------Dois - Qual o montante de receita arrecadada no ano de dois mile dezasseis?»-~---

-~------~»Trés - Qual o motivo de ainda nao ter sido construido o segundo parque de
estacionamento, sabendo-se que ha muito que expirou o prazo contratual para a sua

execucao?--------~-----------~-----~-----------———---------------»--------------------------------------------Quatro - Existe alguma caucao que garanta a execucao do segundo parque e da

Praca de Santo Antonio em caso de incumprimento contratual do concessionario?---------------Cinco - Como considera possivel que esteja o Municipio de Vila Verde a ser
privado de um segundo parque e do arranjo de uma das pracas mais importantes e
emblematicas do Centro Urbano de Vila Verde quando o concessionario estava obrigado
a executar as respetivas obras no prazo maximo de sete ancs?-----——-—-~---------———-------------—Seis - O Municipio de Vila Verde intentou algum processo contra 0 concessionario
reclamando a construcao do segundo parque e respetiva praca? Em caso negativoqualo

motivo de nao intentar tal processo?--------------------------------------------——4?§¥€—{-?44—?—-#-------Sete - Como é do conhecimento geral a empresa cobra por falta_d,e,titulo de
estacionamento um valor que ronda os 6.80€ (seis euros e oitenta céntimos). ‘Qual o
montante arrecadada ate a presente data com este tipo de expediente e qual o montante
que reverteu a favor do Municipio de Vila Verde?---------------------------------—--—~~-Sao sete perguntas concretas para as ainda nao obtivemos respostas.----------~~------Nao obstante, fomos surpreendidos no passado dia vinte e oitoyde abril de dois mil
e dezassete, e na sequéncia de perguntas feitas ao Senhor Presidente por uma equipa de
reportagem da TVI, uma vez mais através do Jornal “O Vilaverdense" que a autarquia se

prepara para romper o contrato com a Sociparque. Em causa estara o uso de lugares de
estacionamento para outros ﬁns, a nao entrega de receitas e nao terem cumprido as
benfeitorias previstas no oaderno de encargos. Lamentavelmente estes trés aspetos que
agora servem de mote para uma posicao desgarrada do Senhor Presidente tém sido
referidos e itornados publicos pelos Vereadores do Partido Socialista ha varios rneses,
diria mesmo, anos. O Senhor Presidents foi inclusive confrontado com_os_mesm,os em
reunioes de camara e nunca se importou com tais atos por parte da empresa. O que
mudou de l_a.para,ca'?.O que o leva a tomar,_es_ta decisaode forma tao repe,ntin;=1',?,,~¢+._-__-,,-,,-_-¢+.---4-----+-sorieimu-as sobireiesta matéria, no idiaiioito de maio deidois "mil e‘,'deZa1sse’te,

um esclarecimento cabal, nomeadamente sobre as razoes que levararn "0 Senhor
Presidents a querer romper o contrato com a Sociparque.——-——~—-------------------------------

-----------Por ultimo, pretende-se saber quando estara pronta a referida acao e se a rutura
com a Sociparque sera feita antes ou depois do ato eleitoral de outubro de dois mil e
dezassete.--------------------------------------------------------------------------------------Até a presente data nao nos foi prestado qualquer esclarecimento por parte
do Presidente da Camara, o que lamentamos e nos deixa muito apreensivos,
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considerando 7 os contornos obscuros deste 7 negocio, ruinoso re coco,historialmdo

relaoionamento do Municipio de Vila Verde, atraves do Presidente da Camara, com a
Sociparque. Aguardamos por isso que sejam prestados os esclarecimentos devidos com a
urgéncia que o caso merece. Vila Verde, vinte e dois de maio de dois mil e dezassete,
Vereacao do Partido Socialista.-------------------------------------------------------------------------~
----------Os Vereadores do Partido Socialista solicitam ainda ccpias integrals dos

prooessos judiciais e fiscais que envoivem o municipio de Vila Verde e a Sociparque.----»
~~~~~~~~--Ainda um pedido de esclarecimento dos Vereadores do Partido Socialista
relativamente ao empréstimo de dois milhées de euros e respetivas obras, cuja

fotocopia se encontra inserta de folhas vinte e cinco a vinte e sete da minuta cia presente
ata:-----------------------------------------------------------------------------—---

----------O Municipio de Vila Verde aprovou em vinte e dois de agosto de dois mil e
dezasseis um empréstimo de 2.085.950 euros (dois milhoes oitenta e cinco mil e
novecentos e cinquenta euros) para realizacao de investimento nos termos da proposta
aprovada. Os investimentos a realizar com 0 montante de 2.085.950 euros (dois milhoes
oitenta e cinco mil e novecentos e cinquenta euros) desse novo empréstimo bancério,
constavam de uma tabela anexa, que nos, Vereadores do Partido Socialista,

concordamos e subscrevemos integralmente. O Senhor Presidents da Cémara aﬁrmou
aos jornais que essas obras estariarn prontas ate agosto de dois mil e dezasset_e.__Ora,
como estamos a dois meses do prazo estabelecido pelo Senhor Presidentepda Camera,

solicitamos que nos informe, obra a obra, do ponto de situacao da mesma. Assim;--_-+-i------V——---Obras de pintura e sinalizagao das Vias Municipais:------------------_-+-§¢+5-¥¢—-~¢-+----------Estrada Municipal quinhentos e sessenta e seis , Turiz - Lage;-—-————--------¢-----——-—-—---Estrada Municipal quinhentos e sessenta e dois-dois, Vila Verde - Lage;---------—------Caminho Municipal mil oento e oitenta e quatro, Turiz - Moure;------------------------

-------»--Estrada Municipal quinhentos e trinta e dois, Angulo Quarenta - Portela do Vade:-—
---------Estrada Municipal quinhentos e quarenta e oito, Portela do Vade - Aboim da
Nébrega;-----------------------------------------------------------------------------------------------------Estrada Municipal quinhentos e quarenta, Carvalhinhos - Freiriz;-----------—-———-------------—-Estrada Municipal quinhentos e trinta e um, Coucieiro — Valdreu;-----------------------—-——--Estrada Rural duzentos e cinco, Estrada Nacional oento e um, Vila de Prado;-----

-»~-~-»---Caminho Municipal mil oento e noventa e seis, entre Estrada Nacional oento e
urn - Soutelo;-------------4-------------------------------------------------------------------_-------¢Estrada Municipal quinhentos e trinta e sete, Pico de Regalados - Rev_enda;»-----.-,—-,——,—i~Es,t_rada Municipal quinhentos e trinta e nove, Nevogilde - Carreiras Sac _Ti_ago;----

‘--------~Estra_da Municipal quinhentos e trinta e sete, Portela do Vade - Vilarinho;--+4---------

~~-<~-~~+--EsiradaMvnivipalrquinhentos equarenta e um, rsnire Estr-ads Ruralidvzentvs 9

cinco 6 cewaeS;---_----a------

------------M----~-----------------~-------M

--'----—-’—Caminho Municipal mil oento e setenta, Cervaes 4 Oleiros;---------4¥-?4-----;--—-4--—-—-—Caminho Municipal mil cento e setenta e cinco, Lage - Oleiros;-----------------------

—————--Caminho Municipal, lgreja de Oleiros - Zona Industrial;------------------------~~~------------Caminho Municipal mil oento e setenta e cinco, Lage - Oleiros Campo de Futebol;-~--------Caminho Municipal mil oento e setenta e oito, Moure - Atiaes;----------------------------Estrada Municipal quinhentos e quarenta, Arcozelo;---------~--------——---~~---~--------
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--o-------.-Caminho Municipal mil centoe setenta re nove, Estrada Nacional duzentoseum lgreja Freiriz;---------------------------------------------»----------------------------------~-----------------~—~--—---Caminho Municipal mil cento e quarenta e um, Covas - Valoes;~-----~--------~~~-------~
----------Estrada Municipal quinhentos e trinta e dois, Codeceda - Valoes;---------------------------------Avenida Francisco sa Carneiro -Avenida Luis Camoes ~ Ponte Nova;---~-----------------------Caminho Municipal mil e duzentos, Feira do Pico - Lanhas;------------~------------------—------—--Rua da Veiga - Vila Verde - Barbudo;-----------------------------------------------------------------Caminho Municipal mil oento e cinquenta e oito, Rio Mau - Ermida;--»--------------------------Estrada Municipal quinhentos e trinta e dois, Travassos - Godinhacos;-------------------------—Avenida lgreja - Estrada Rural duzentos e cinco - Sede da Junta e a lgreja;-------~----------Caminho Municipal entre Estrada Nacional cento e um, Géme - Mos, e---------------------—-Avenida Abade Priscos - Tu riz.-----------------------------------------~~~~~------------------~-

---------Requalificacao de Vias e Urbanismo:------~--~-------------------------------------------—--------—-Em todas as Avenidas e Ruas da Vila de Prado;---------------------~------------~-~~-------

--—-------Em todas as Avenidas e Ruas de Vila Verde:------------~»~»-~--~---------—--------------------------A pintura e execucao de todas as passadeiras do Concelho de Vila Verde;------------------A pavimentacao da Estrada de acesso a Zona Industrial de Oleiros;----------------~
----------A abertura e pavimentacao da variante a Vila Verde; ---------------------------------------------~-—Pavimentacéio da Rua entre a Rotunda da Escola Secundaria e a_ Rua de
Camﬁies;-------------------------------------------------------------------------------------V--9+.-‘--'-é--‘-------------Passeios entre as Freguesias de Barbudo, Turiz e Lage;~-~-——---------~---5--------»--—-

--~-------A Requalificacao da Avenida Dao Joao de Aboim, em Aboim da Nobrega;-5-.5-+-—
-----——A Pavimentacao/Requaliﬁcacao da Rua de acesso ao Complexo de Lazer e
Desportivo da Ribeira do Neiva;---------------------------------------------------------------

---------A Pavimentacao do Loteamento junto ao Centro de Saude do Neiva;--------------—
----------A Pavimentacéo de todas as Ruas da Vila de Prado;-----------—-----—-------------—————-——A Rotunda do Cruzamento do Baralha em Coucieiro;--------------------------------------

--»-~--~--A Pavimentacao desde a Estrada Nacional oento e um a Escola de Prado Sac
-------Passeios entre a Estrada Rural duzentos e cinco Cabanelas e Cruzeiro de
Cervaes;---------------------------------------------------------------------------------------——-—-—-~—~A Requaliﬁcacao da Avenida da lgreja em Moure, e-----------------------------------—--~--~---A Requalificacao da Avenida da lgreja na Lage.-----------------------------------—--

--------+_Abastecimento de Agua:-,—“--—+-—-4--——~~~~-V--+a—————————————————--é-5~_—é—--~_-—--

—‘--—--Emtoda a Freguesia de Dossaos;---------------_+-+----------------------------++-.-----—
----------Em toda a Freguesia de Aboim ‘cia Nébrega. e----4---4-—-4---~-~----~-~-~------+~----e-—’."".-',."_'"_i.--,ﬁ|,*,|F.=li._ Rl.P,?l,F? .,_d.Q,,.N_$lV?. j(P.?Fi,l?_Q?,l$),--f-4i"ff-¥<:51'i-fffr?fr"?r"?'*'*"""*"“"""“?*frf§75f§f5#f*?f*f"i

‘—--e---.-Cobertura Total de Saneamento nae Freguesias dc:--—————————————————+——+——

-'---"-i--“Esicariz Sac Mamede/Parada de Gatim, Freguesia de Soutelo, Vila de Prado,
Cabanelas e Moure.-------------------------------------------------------------------------------Aguarda-se o esclarecimento formal do Senhor Presidente sobre cada um destes
itens. Vila Verde, vinte e dois de maio de dois mil e dezassete.----------------------------

---------~E ainda, trés pedidos de esclarecimento conforme se transcreve, cuja
fotocopia se encontra inserta a folhas vinte e oito da minuta da presente ata:-----------~-~---—
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—---—-—Os~Vereadores do Partido Socialista solicitam os seguintesmpedidoswdea

esclarecimento:----------------------------------------------------~-W-------------------------»~»~~~--~---------------PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS UM: No passado dia seis de fevereiro de dois
mil e dezassete, veio a reuniao de camara uma informacao relacionada com a empreitada
da "Rede de Saneamento da Freguesia de Soutelo" com vista a abertura de ccncurso
para arranque do procedimento. Decorridos mais de trés meses, néio mais obtivemos

informacao relativamente a este eaos procedimentosiabertos posteriormente: ‘Vila de
Prado, Cabanelas, Cervaes, entre outras Freguesias que tiveram direito a varias noticias
nos jornais e a outdoors propagandistas pagos com dinheiro municipal, anunciando aquilo
que se pretende fazer. Na verdade pouco mais se sabe além da abertura do procedimento

ha uns meses atras. As obras ainda nao arrancaram. Solicitamos por isso que o Senhor
Presidente informe do ponto da situacao em que se encontram tais procedimentos e de
quando tenciona arrancar efetivamente com as obras. ------------------------------------------

----------PEDIDO DE ESCLAREClMENTOS DOIS: Solicita~se ac Senhor Presidente de
Camera informacao relativamente ao avanco das ciclovias, nomeadamente se ja existe
autorizacao de todos os proprietarios para que a obra ﬁnalmente avance.------------------------------PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS TRES: Relativamente ao pedido de
esclarecimento sobre 0 Contrato do Servico de Recolha de Residuos Sélidos e Urbanos

registado em ata da reuniao de vinte e trés de janeiro de dois mil e dezassete,, em
especial sobre a data de instalacao dos contentores subterréneos e copia“dofplan_o “de

distribuicao e implementacao dos mesmos, solicita-se respostas concretas. Apesar da
insisténcia na obtencao destes esclarecimentos, nao foi até hoje possivel ob,t,é-,»]as,. Assim,
solicita-se, uma vez mais, tal corno se fez na reuniao de vinte e trés de janeiro dedois mil
e dezassete, e em reunioes subsequentes, que o Senhor Presidente de Camarai——-—'-—
———--Um) lndique a data em que cada um dos contentores subterraneos foram
instalados (aspeto de relevancia contratual), e-------------------------------------------------

--------Dois) Forneca cépia do plano de distribuicao e implementagao desses mesmos
contentores (previsto contratualmente). Vila Verde, vinte e dois de maio de dois mil e
dezassete.—--------------------------------------------------------------------------------------~»Presente, para aprovacao da Excelentissima Camara, a ata da reuniao de oito de
maio de dois mil e dezassete, cuja fotocopia se encontra insertta de folhas vinte e nove a
trinta e seis da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Camara delibera, por
unanimidade, aprovar a referida ata.-----------------—-~————-~:--------------------

‘-‘-’-‘-_-+-,--,-,ZERO, UM._-_ CONHECIMENTOS BARRA RAT_l_FlCA§OES.-Zero) um _.gel'O_ um.-

Para, arcoohesinientv do .@X¢¢UiiVQ- presente abs ilistasene elaboradas Tpele i Diviséesde

Asvas e .‘$al1_9aﬂ1eﬂiQ» relarivasaos desvachos Pr<>f<=-runs pelo Seﬂhvr Vereador do
Ambiente.'iQespiorm ;ie,rAtivid_ades, *'E,¢oné,m,i¢as.,‘em-,-p,rQ¢e.$$Q.s,ﬁe ,rforn,e9iment0,Tdeiégua, e

recolha do eaves reSid,uai$ ldlomésticae, cuia fﬁivcépiar .59 en<-‘mire inseria, 268 folhas trinta

e sete a trinta Le nove da minuta da presente ata DELIBERAQAO: ‘A camara toma
conhecimento.—-------—:———------------------------------------------------------------~-ZERO D0lS.- DlVERSOS.- Zero dois zero um.- Para a aprovacao da
Excelentissima Camara, presente um oficio da Comissao de Protecao de Criancas e

Jovens de Vila Verde, dando conta da necessidade da constituicao do Fundo de Maneio,
previsto na alinea a) do artigo catorze, da Lei oento e quarenta e sete barra noventa e
nove de um de setembro - Lei de protecao de criancas e jovens em perigo, cuja fotocopia
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seaencontrainserta de folhas quarenta a quarenta eatrés da minuta da,~presente~~ata.~

DELIBERAQAO: Deliberado, por unanimidade, aprovar a constituicao do Fundo de
Maneio, para a Comissao de Protegao de Criangas e Jovens de Vila Verde.-----------------------Zero dois zero dois.- Uma informacao, prestada pela Técnica Superior Isabel

Lopes, relacionada com atribuicao de um subsidio extraordinario para apoio a frequéncia
de creche, para os menores Gabriel Silva e Luena Silva, residentes na Rua da Muda,
-numero trés, primeiro andar,‘Freguesia de Cabaneias, ‘deste concelho, cuja fotocopia se
encontra inserta de folhas quarenta e quatro a quarenta e sete da minuta de Presente ata.
DELIBERAQAO: A Camara delibera, por unanimidade, atribuir o subsidio
extraordinario, para a frequencia na creche dos menores indicados na informagao
da Técnica, e nos termos da mesma.---------------------------------------------------_------------------~-~---Zero dois zero trés.- Presente o processo numero zero um barra dois mil e
dezasseis barra seiscentos e trés, em nome de Sinclética Duraes Lopes Ferraz, sito no
lugar de Veiguinha, Freguesia de Vila de Prado, para deliberacao de adequada ao abrigo

do disposto na alinea d) do numero dois do artigo cento e trés do Regulamento do Plano
Diretor Municipal de Vila Verde e ao abrigo da alinea b) do numero um do artigo cinquenta
e oito do Regulamento Municipal de Urbanizacao e Edificacao, tendo em contas as
informacoes técnicas constantes do processo, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas

quarenta e oito a cinquenta e dois da minuta da presente ata. ------------------e-__-_-_-.-r-r-,,-+-_-.,----.
‘----------Antes da votacéo a D“ Manuela Machado questiona: Questiono go Senhor

Presidente e Senhor Vice~Presidente se tera existido alguma audiéncia _ prévia ao
interessado(a) depois da emissao dos pareceres técnicos, nomeadamente do ;pa,recer_da

Senhora Arquiteta Madalena Barros? Em caso afirmativo gostaria de questionar ornotivo
da informacao da mesma nao constar no processo. No caso da mesma nao ter ocorrido
sugiro a remocao deste ponto da ordem de trabalhos para que a mesma ocorra, pois da

informacao da Arquiteta Madalena sobressai, no ponto quatro ponto trés, o facto de as
infraestruturas serem insuﬁcientes, o que, a luz da alinea c) do numero dois do artigo
vinte e quatro do Regime Juridico de Urbanizacéo e Ediﬁcacao, deveria ter dado origem a
um projeto de decisao de indeferimento com audiéncia prévia ao interessado, e nao a

proposta de deferimento. De facto, a insuﬁciéncia de infraestruturas é motivo bastante
para o indeferimento, exceto se, o requerente, em sede de audiéncia prévia, se
comprometer a realizar os trabalhos necessarios ou a assumir os encargos inerentes a
sua execucao, bem como os encargos de funcionamento das infraestruturas por um
periodo minimo dedezyanos conforms preconiza o artigo, vinte e_cinco,*numero ‘um, do
Regime J‘-.'ii_di¢Q _d,e.UFb3_"iZ?95P?‘ :EdiﬁcaGaQ'"7"*7f75'77'é'7'7'7"7+T’*+'*+"€;7?7"7€’~T¥+75%€%*€7+'7

---------r-,0 ‘Senhor vereador ,Ma,nueliL¢pes esslarese que Os a$$l'T1_i§>$ r>r¢P@$i@$
iefere.m+sé1,i'.aPéna$_or-3.,ablicaséo."»:dQ.,’;’di$P.Q$t0no, ;a'rti90_ isceinto B ., trés;-do.i‘Re9iu,Iarh§i1t¢,,si<i¢
PlanoDire1@rMunicipaIdevilsV<-=rde(re=@nhe¢imentQ<18 que 3. Canstrw-;~‘=‘w emlapreso
nao prejudicaiociorreto ordenaimento do territorio)’ ea isencao de estacioname'nto"pL'|blico
ao abrigo do artigo cinquenta e oito do Regulamento Municipal de Urbanizacao e

Edificacao. A questao colocada pela Senhora Vereadora sobre a existéncia de
infraestruturas sera objeto de analise e eventual audiéncia da interessada prévia a
aprovacao do projeto__de arquitetura.----------------------------------------------------------------DELIBERAQZAO: Deliberado, por unanimidade, reconhecer que o acerto e
ajustamento de areas nao prejudica 0 correto ordenamento do territério, ao abrigo
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na alinea ,d),~,do m'|mero”dois,,do artigo oento e atrés do RegulamentoA-,doA»Plano,
Diretor Municipal de Vila Verde, tendo em conta as informagﬁes técnicas constantes
do processo mfimero zero um barra dois mil e dezasseis barra seiscentos e trés, em
nome de Sinclética Duraes Lopes Ferraz. Mais delibera aprovar a isencéio de
estacionamento publico ao abrigo da alinea b) do nﬁmero um do artigo cinquenta e

oito do Regulamento Municipal de Urbanizagao e Edificacao, tudo tendo em conta o
-teor das informacoes técnicas constantes do processo.------------------------------------------—----—Declaragao de voto de Manuela Machado: Voto favoravelmente, com base no

teor da informacao técnica prestada pelo Senhor Engenheiro Bezerra e pela Senhora
Arquiteta Madalena Barros, complementado com a informacao agora prestada pelo
Senhor Vereador Manuei Lopes.----------------------------------------------------------------------

--------Zero dois zero quatro.- Presente o processo numero zero um barra dois mil e
dezassete barra duzentos e doze, em nome de Vieira & Lopes, Limitada, respeitante a
uma construcao de industria transformadora, sita no lugar do Barreiro, Freguesia de Vila

de Prado, para deiiberacao sobre a isencao de taxes requeridas ao abrigo do numero trés
do artigo vinte e cinco-A do Regulamento de Liquidacao e Cobranca de Taxas Municipais,
cuja fotocopia se encontra inserta de folhas cinquenta e trés a setenta e sete da minuta da
presente ata. DELIBERAQAO: A Camara delibera, por unanimidade, isentar o
requerente do pagamento de taxas requeridas aoabrigo do numero trés do_art_igo

vinte e cinco-A do Regulamento de Liquidacao e Cobranga de Taxas ,,M,UhiC.iP§i$»
atento 0 teor da memoria descritiva constante do processo numero zeroum ibarra
dois mil e dezassete barra duzentos e doze, por considerar interesse,mu‘n,icipal[no
investimento que contribuira para a criacao de consideravel um numero fcle,pos,tos
de trabalho além de, manifestamente a empresa ser portadora de tecnologia

inovadora.----------------------------------------------------------------------------------Zero dois zero cinco.- Presente 0 processo numero Zero um barra dois mil e seis

barra mil oitocentos e oitenta, em nome de IEM-lnstituto Empresarial do Minho,
respeitante a uma construcao de Sen/icos, sita no lugar de Casal, Freguesia de Soutelo,

para deliberacao sobre a isencao de taxas requeridas ao abrigo do numero trés do artigo
vinte e cinco-A do Regulamento de Liquidacao e Cobranca de Taxas Municipais, cuja
fotocopia se encontra inserta a folhas setenta e oito e setenta e nove da minuta da
presente ata. DELIBERAQAO: A Camara, delibera por unanimidade, isentar 0

requerente do pagamento de taxas requeridas ao abrigo do numero trés do artigo
vinte e cinco-A do Regulamento de Liquidacao e Cobranga de Taxas Mu,nicipai_s,Vpor

resonhssimsnte do

inrerese municipal t<==ndr> em

teerrla

iI1f<>r"1-'=i§i='='\¢> tésnisa consranre do sprocesse tamer» zero um barra dais rail ---as

harra 'mi|:*oitoi:entos ‘e’
-,-,1-.--,4-,-,-‘Zero, doiszero _seis.¢,Oi processo numero zero um barra dois mil, e qiuinze barra
quatrocentos e oitenta e seis, em nome de Casa do Povo de Ribeira do Neiva, para
legalizacao de operacéio urbanistica de uma alteracao - Atividades Sociais, sita no lugar

da lgreja

da Uniao de Freguesias da Ribeira do Neiva, para deliberar submeter a

Assembleia Municipal, tendo em vista 0 reconhecimento do interesse municipal da
ediﬁcacao em apreco, nos termos do disposto na aiinea c) do numero dois do artigo cento
e quatro do Regulamento do Plano Diretor Municipal em vigor, cuja fotocopia se encontra
inserta de folhas oitenta a oitenta e seis da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A
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Camera delibera,~”pora unanimidade, reconhecer so interesse Wpublico A-amunicipala»-nae
regularizacao da operacao urbanistica, tendo em vista a atividade exercida pela

Casa do Povo da Ribeira do Neiva, designadamente: a Casa do Povo de Ribeira do
Neiva (C.P.R.N.) foi fundada em mil novecentos e quarenta e trés tem a sua sede em
Duas lgrejas, conceiho de Vila Verde, distrito de Braga e presta services no dominio

da Acao Social. 0 ambito da sua intervengao geogréfica abrange prioritariamente as
sete Freguesias que ‘comp6em~“a~Ribeira do~Neiva:~Duas-ilgrejas; Pedregais;
Godinhagos; Azﬁes; Rio Mau; Goaes e Portela das Cabras.----------------------------------~
----------Sendo a Ribeira do Neiva um meio exclusivamente rural, a Casa do Povo de
Ribeira do Neiva assume um papel fundamental em termos do desenvolvimento local.

Neste sentido, esta lnstituicao Particular de Solidariedade Social procura assegurar a
populacao em geral uma variedade de senricos e recursos, de modo a responder as suas
necessidades, garantindo assim uma maior igualdade de acesso as diferentes
oportunidades. Como consequencia, a Casa do Povo de Ribeira do Neiva tem como

missao prestar cuidados e servicos a comunidade, de forma a responder as necessidades
e expectativas da mesma, privilegiando a humanizacao e a excelencia, no sentido do
desenvolvimento e do bem-estar geral. A Casa do Povo de Ribeira do Neiva e ‘uma
lnstituicao Particular de Solidariedade Social que presta servicos no dominio da Acao
Social, promovendo o desenvolvimento local atraves das suas atividades no arnbito do

apoio ao idoso (Lar e SAD) e do apoio educativo (Centro de Atividades de TeiTlpQ$,Li,Vre$ CATL). No ediflcio que se pretende legalizar funcionam atividades como _Ativid_ad_es Ade
Tempos Livres de "pontas" para extensoes de horarios sem almoco, interrupcoes, jletivas,
periodos de férias e fornece e apoia no almoco em tempos nao letivos. lntegrado nesta
valencia existe 0 Atelier de Musica que funciona as tercas, quaztas, quintas, sextas-feiras

e sabados em horarios diversos, bem como aulas de ballet, garantindo assim o acesso a
aprendizagem de Expressao Musical e danca para criancas e jovens deste meio. O ATLAtividades de Tempos Livres, disponibiliza ainda apoio ao estudo para criancas a partir
dos seis anos e a jovens ate aos trinta anos. No que concerne a resposta do Centro de
Atividades dos Tempos Livres, A Casa do Povo de Ribeira do Neiva tem possibilitado as

criancas/jovens e suas familias atividades que propiciam o desenvolvimento integrado,
potenciando todas as dimensoes da vida humana e social. Sac garantidas atividades
como a ocupacao de tempos livre; apoio ao estudo; refeicao; aulas de musica (canto,
piano, violino, violoncelo), aulas de ballet, estando formada uma orquestra de cordas,
‘grupo coralinfantil e juvenii e grupo de teatro. Ainda noambito social da intewencao da

ineitvicéo. lsalienta-sen i$ewis>@lde,‘Aiendimer%t0“ e,AP¢>i@ ,$¢¢ial i($AA$)-,l;Cb,h$i$ie,
ateh.d,imentbt,de Primeira Iinha que ,re$P¢ode tiefiezmenie as s,itua9f>e$ decri-see/cu

iemergéricgia .ii S§*?§=iais, bem como fqrjiurfri;§1a.companhan1.entoj;fs‘ociai.;;desti,nad0. :58 iia$$§e‘9_u'rafr}.o

Manolo técnicv tend<> em vista iaprevencao ereseilusae ds Problemasevciaisi Rsmeta-sec
assunto’ i a ' Assembleia’ Municipal para deliberacao sobre iemissao ' ue’ “cemdao de
reconhecimento de interesse publico municipal.-—-—-------------------------------------------

------—-Zero dois zero sete.- Para aprovacao da Excelentissima Camara e submissao a
Assembleia Municipal, presente a proposta de interpretacao e consequente retiﬁcacao do

numero cinco_ do artigo vinte e seis do regulamento de liquidacao e cobranca de taxas
municipais, cuja fotocépia se encontra inserta de folhas oitenta e sete a noventa da
minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Camara delibera, por maioria, aprovar a
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%
Fls
ATA DA REUNIAO ORDINARIA DE 2210512017

proposta de aretificacao do anomeroacincoado artigo vinte e seis do~Regulamento~de
Liquidacao e Cobranca de Taxas Municipais.----------~-----—----------—-~--~---------------»-----»
--~~--—---Os Senhores Vereadores do Partido Socialista abstiveram-se e apresentam a
declaracao de voto: Apesar de concordar na essencia corn o objetivo, a proposta

apresentada pela Chefe de Divisao Financeira, Doutora Soﬁa Sampaio, esta mal
formuiada, pols viola o principio da igualdade ac propor para redacao do nllimero cinco do
artigo ' vinte e seis a redacao: “Nao ‘se aplicam,‘ ‘COm_,‘9XCG(}§O das permissoes,
administrativas operadas por mera comunicacao previa, as isencoes e reducoes

previstas nos artigos anteriores sempre que o sujeito passivo tenha dividas vencidas de
quaiquer natureza para com o Municipio". Propor esta norma signiﬁca que um requerente
que faca um pedido diferente da mera comunicacao previa nao pode beneﬁciar da

isencao, enquanto um outro requerente que faca uma mera comunicacao previa ja podera
beneﬁciar da isencao, mesmo que a divida seja muito superior a do primeiro. Por outro
lado, nenhum cidadao pode beneﬁciar de beneficios fiscais quando existam dividas para
com o Estado, estando, por exemplo, as autarquias proibidas de contratar pessoas
individuals ou coletivas que tenham dividas ao Estado e nao so ao Municipio.----------------Remeta-se o assunto a Assembleia Municipal.---~~--------------------------------

----------Zero dois zero oito.- Para aprovacao da Excelentissima Camara, presente o
Protocoio de Colaboracao a celebrar entre o Municipio de Vila Verde ev a Junta de
Freguesia de Pico Sac Cristovao, para oomparticipacao na construcao denwuros de
suporte no ambito das obras de alargamento e beneficiacao do caminho que __liga os
lugares de Boavista e Soutelinhos na Freguesia de Pico Sac Cristovao, cuja fotocopiase
encontra inserta de folhas noventa e um a noventa e seis da minuta da presenteata.
DELIBERAQAO: Deliberado,, por unanimidade, aprovar o referido protocolo, para os
fins pretendidos.-----------------------------------------------------------------

--------Zero dois zero nove.- Para aprovacao da Excelentissima Camara, presente o
Protocolo de Colaboracao a celebrar entre 0 Municipio de Vila Verde e a Junta de
Freguesia de Lanhas, para comparticipacao na construcao de muros de suporte e

vedacao de propriedades no ambito das obras de alargamento e beneficiacao da rua Joao
Martins Gama e Rua Joao Fernandes na Freguesia de Lanhas, cuja fotocopia se encontra
inserta de folhas noventa e sete a cento e dois da minuta da presente ata.
DELIBERAQAO: Deliberado, por unanimidade, aprovar o referido protocolo, para os
fins pretendidos.-------------------------——---------------------------—————————-—--—
_;_f_;_r.;;.Z¢;ro_‘,dois dez.-_ Para aprovagao da Excelentissima Carnara, p_resent_e‘o_v Protocoio

de -CoIab¢'ra¢ab__a‘_ celabrarantre .b1Muni¢iPi@ lda Vila Verde a a .JUﬂt?=1. Ga 1Fra9uaaia da

Pavia
\/i<=ar1iaPara apaiatnaaaairaParafaaariacaaaa anaaraaa aa
com a_j’construcao Ede Em‘u‘ros,' ino'_jambito',.d as ,ob'ras_ ,d,e,.‘ala,f9'amer,itojfe,beneﬁ¢ia§,éOjCia,1Rua
do ,Lu9ar;-de ,Castr0%P,0_nte Sac ,Vicenta ,e ta, raqualifiaasaa. ,-da_Z0l1.a,.eFlV°iY$ﬂi8,5,»-1,916]?

Paroguial daqiuela Freguesia, que envolve entreiouirasempreiiadas,a construcao de um

muro de suporte ‘ao adro, cuja fotocopia se encontra_inserta de folhas cento e tres a cento
e oito da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: Deliberado, por unanimidade,
aprovar o referido protocolo, para os fins pretendidos.-----———~—---------~------—---—-

----------Zero dois ,onze.- Para aprovacao da Excelentissima Camara, presente o
Protocolo de Colaboracao a celebrar entre o Municipio de Vila Verde e a Junta de
Freguesia de Coucieiro, para comparticipacao da mac de obra da construcao de muros de
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suporte e vedacaoade apropriedadeyno aambitoaadas obras Adealargamento~e—beneficiacaoa
da Rua de Fundevila, que estabelece ligacao entre cs lugares de Linhares, Passos e

Fundevila, na Freguesia de Coucieiro, cuja fotocopia se encontra inserta de foihas oento e
nove a oento e catorze da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: Deliberado, por

unanimidade, aprovar o referido protocolo, para 0 fins pretendidos.---------------------------------Zero dois doze.- Para aprovacao da Excelentissima Camara, presente 0
Protocolode‘Colaboracao ‘a celebrar entre ‘o‘ Municlpiode ‘Vila ‘Verde e a Junta de
Freguesia da Uniao de Freguesias de Sande, Vilarinho, Barros e Gomide, para
comparticipacao ﬁnanceira necessaria a construcao da Casa Mortuaria de Gomide, cuja
fotocopia se encontra inserta de folhas oento e quinze a cento e vinte e tres da minuta da

presente ata. DELIBERAQAO: Deliberado, por unanimidade, aprovar o referido
protocolo, para os fins pretendidos.----------------------------------------------------------------

----------Zero dois treze.- Para aprovacao da Excelentissima Camara, presente o
Protocolo de Colaboracao a celebrar entre 0 Municipio de Vila Verde e a Junta de

Freguesia de Coucieiro, para apoio municipal necessario a requaliﬁcacao do edificiolsede
da Junta de Freguesia de Coucieiro e do Edificio da Antiga Escola Primaria do Primeiro
Ciclo do Ensino Basico e Jardim de lnfancia de Coucieiro, cuja fotocopia se encontra
inserta de folhas oento e vinte e quatro a oento e trinta e urn da minuta da presente ata.
DELIBERAQAO: Deliberado, por unanimidade, aprovar o referido protoco_l_o,_‘para ios

fins Pratanididva-—--------------------1--------------------------------------------4-'+,-,+i+,-,—,-f-,—-,--+-,---

--------Zero dois catorze.- Um oﬁcio da Junta de Freguesia de Soutelo, Aa fsoiicitar .0
pagamento de € 3.000,00 euros (tres mil euros) relativos a trabalhos realizados ~ine,r_en,tes
a manutencao e limpeza da “Mina da Lerdeira", cuja fotocopia se encontra inserta a folhas
cento e trinta e dois e cento e trinta e tres da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A

Camera delibera, por unanimidade, atribuir € 3.000,00 (tres mil euros), a Junta de
Freguesia de Soutelo, para os trabalhos realizados e inerentes a manutencao e
limpeza da “Mina da Lerdeira”.---------------------———————————————————————————————————--—-------~--Zero dois quinze.- Uma informacao prestada pelo Chefe da Divisao da Eclucacao
e Promocao Social, para atribuicao de apoio ﬁnanceiro no montante de € 600,00
(seiscentos euros) para fazer face a despesa necessaria para instalacao de uma regie

digital de exterior, no ambito da Peregrinacao de Nossa Senhora do Bom Despacho, cuja
fotocopia se encontra inserta a folhas cento e trinta e quatro e cento e trinta e cinco da
minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Camara delibera, por unanimidade, atribuir

ai=><>i<>tir1an<=ar<> no mo-tar-re da a IMO" laaiaaantaa amal Para

ﬁaa

r>ratandldaa- no .5.".1.bi10 da ,Parasri"a§aa adamaaalaanliaraaa,Ba"' Elaanaaha» ada

FY99 .l19$i? ,d9_ earvaaa-a-—--—--—a---*-~a~---—-~—------------—--------~-—-—---a----~-

isYj.Eji'dezasseisgéirijUm
froﬁcio fido
rupamlento,Jnumero1"mii,’,,{.dLiZéhtOs
Life

saaaania aaia aaantauariardaﬁuaarlsraiaa a a<>li<=ltar um $L1l?$id,i9rﬂQ,n1.0nianfa da a

2.500,00 (dois mil e quinhentos euros), para aquisicao de uma viatura de nove lugares, de

forma a proporcionar a deslocacao

dos escuteiros para as diversas atividades, cuja

fotocopia se encontra inserta a_folhas oento e trinta e seis a cento e trinta e sete da minuta
da presente ata. DELIBERAQAO: Deliberado, por unanimidade, atribuir o subsidio no
montante de € 2500,00 (dois mil e quinhentos euros), para aquisicao dareferida
carrinha, para os ﬁns pretendidos.--------------------------_--------------------------------

10/13

Fls
ATA DA REUNIAO ORDINARIA DE 2210512017

--5-P-----5--Zero doisadezassete.- Um ofioio daaAssociacao*Euphoric Rhythmas"”VilaaVerdeaare
Correr", a solicitar o apoio ﬁnanceiro no montante de € 1.000,00 (mil euros) para a

realizacao de ll Trail Antonino de Mixoes da Serra a Vila Verde, a realizar no dia dezoito
de junho, cuja fotocopia se encontra inserta a folhas cento e trinta e oito a oento e trinta e
nove da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: Deliberado, por unanimidade,
atribuir o apoio financeiro no montante de € 1.000,00 (mil euros), para a realizagao
‘de ll‘Trail"Antonino‘ de Mixoes da ‘Serra ‘a Vila Verde, alevar a efeito ‘no dia ‘dezoito
dejunho.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zero dois dezoit0.- Presente o processo numero zero tres barra dois mil e
dezassete barra duzentos e dezanove, em nome de Terra & Pedra - Terraplanagens,
Limitada, sito no lugar de Penedos Altos, Freguesia de Turiz, para deliberar sobre a

declaracao de interesse para o desenvolvimento local ao abrigo do disposto no numero
um do artigo vinte e quatro do Regulamento do Plano Diretor Municipal em vigor, tendo
em conta 0 teor da informacao tecnica, cuja fotocopia se encontra inserta cie folhas oento
e quarenta a oento e cinquenta e quatro da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A
Camara delibera, por unanimidade, declarar 0 interesse para 0 desenvolvimento

local ao abrigo do disposto numero um do artigo vinte e quatro do Regulamento do
Plano Diretor Municipal em vigor, tendo em conta o teor da informagao técnic_a.---~--—-—-——Zero dois dezanove.- Para aprovacao da Excelentissima Camara,,fpresVente_ o

Protocolo de Colaboracao a celebrar entre o Municipio de Vila Verde e _aA_.:,Ju‘nta),,de
Freguesia da Uniao de Freguesias de Valbom Sac Pedro, Passo, e Valbom Sao,M_a:rtinho,
para comparticipacao ﬁnanceira necessaria a construcao da Casa Mortuaria fde.=ValbOm

Sac Pedro, cuia fotocopia se encontra inserta de folhas oento e cinguenta e ciniicoia oento
e sessenta e um da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: Deliberado, por
unanimidade, aprovar o referido protocolo, para os ﬁns pretendid0s.--------------------~----~-~Zero dois vinte.- Uma informacao prestada pelo Chefe da Divisao de Projetos e
Obras, relacionada com a empreitada “Reabilitacao do Edificio da Antiga Adega e Area

Envolvente", designadamente com a aprovacao do projeto de execucao, decisao de
contratar, escolha do tipo de procedimento, aprovacao do prcgrama de ccncurso e
caderno de encargos, nomeacao do jori e delegacao de competencias no jori de
procedimento, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas oento e sessenta e dois a
duzentos e vinte e oito da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Camera delibera,
por unanimidade, aprovar 0 projeto de execugao, contratar a empreitada

rraaabrrrarao do Ediﬁaia rla Arrrisa Adaoa a Araa Errvalvarrra‘
trio
pracarrmanro are aorrarrraa 1 Pl'lP|.i99.‘£59???,_-~P,Ub,li¢-?95,°_-.D9 J-lrrrrral Qﬁr=ial
ErrraPaia. aaIibara ainda, apevaro Praararrra re a aaaarnaaa arcaeo-=-e
I]ri ,isef:fj."c‘o,ii”cfu‘: ¢soirr,ssiguinli¢sr,ia,s|an1en‘ros=1‘,,iP,residants:,,r,ra,srA1rq"ui:sr¢,
Anrriniv, Nogvairas ,Vaaaia= En,canhaiira ~r<>a-r rﬁaaarra ,aEr1aarrhair¢> arJar9,a,ilPinia;
Suplentesz Dr. Nuno Mota e Engenheiro Paulo Pereira. Mais delibera, delegar todas

as competéncias atribuidas pelo Codigo dos Contratos Pﬁbiicos, no juri do
procedimento com excegao da decisao de adjudicagao.--------------------------------------~--------Zero dois vinte e um.- Para aprovacao da Excelentissima Camara, presente o
Protocolo de Colaboracao a celebrar entre o Municipio de Vila Verde e a Associacao

Desportiva de Aboim da Nobrega, para apoio financeiro para fazer face aos encargos de
reabilitacao dos balnearios, bar e arranjos exteriores do campo de jogos da Fonte Perdiz,
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cuja fotocopiaase encontra insertadefolhasduzentos e vinteae nove a duzentosetrinta e
nove da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: Deliberado, por unanimidade,
aprovar o referido protocolo, para os fins pretendidos.-------~--------------—---~~--------------

-------~--Zero dois vinte e dois.- Para aprovacao da Excelentissima Camara e submissao
a Assembleia Municipal, a proposta de retificacao do nomero sete do artigo vinte e cincoC do Regulamento de Liquidacao e Cobranca de Taxas Municipais, cuja fotocopia se
‘encontra inserta de folhasduzentos ‘equarenta aduzentos e quarenta e tres da minuta da
presente ata. DELIBERAQAO: A Camara delibera, por unanimidade, aprovar a
proposta de retiﬁcacao do numero sete do artigo vinte e cinco-C do Regulamento

de Liquidacao e Cobranca de Taxas Municipais, tendo em conta a informacao
prestada pela Chefe da Divisao Juridica. Remeter 0 assunto s Assembleia

Municipal.---------------------------------------------------------------------------------------------------~
----------Zero dois vinte e trés.- Presente o processo numero zero um barra dois mil e dez
barra dez mil quinhentos e oitenta e quatro, em nome de Construcoes Vitorio Gabriel

Machado & Filhos Limitada, de uma construcao - industria transformadora, sita no lugar
de Fonte - Lote l Oito - lugar da Fonte, Freguesia de Mos, relativo a caducidade da
licenca, por forca da aplicacao do disposto na alinea d) do numero tres do artigo setenta e
um do Regime Juridico de Urbanizacao e Edificacao, cuja fotocopia se encontra inserta

‘de folhas duzentos e quarenta e quatro a duzentos e quarenta e oito ,_da_}rriinuta_da
presente ata. DEUBERAQAO: Deliberado, por unanimidade, declarar ,a__jcaiduc_idade
dalicenca, ao abrigo do numero tres do artigo setenta e um do Regime}.iu_ridi_co de
Urbanizacao er Edificagao, pelas razoes invocadas nas informagoes coriistaritesdo
p|-°coesso_ ............................................................_____..

......._»

1

I» P

_

---~-—--Zero dois vinte e quatro.- Presente o processo nomero zero um barra dois mil e
dez barra dez mil quinhentos e oitenta e um, em nome de Construcoes Vitorio Gabriel

Machado & Filhos Limitada, de uma construcao - industria transformadora, sita no lugar
de Fonte - Lote I Sete - lugar da Fonte, Freguesia de Mos, relativo a caducidade da
licenca, por forca da aplicacao do disposto na alinea d) do nomero tres do artigo setenta e
um do Regime Juridico de Urbanizacao e Ediﬁcacao, cuja fotocopia se encontra inserta

de folhas duzentos e quarenta e nove a duzentos e cinquenta e tres da minuta da
presente ata. DELIBERAQAO: Deliberado, por unanimidade, declarar a caducidade
da licenga, ao abrigo do numero tres do artigo setenta e um do Regime Juridico de
Urbanizagao e Ediﬁcagao, pelas razoes invocadas nas informagoes constantes do

P l.'°°95.59-?i‘"*'?**ff*"f""5'"5'f?f*?frffrarfrrrfr"r*f*f?f"*ff"?ff"""fr*“*"f"?'???'?*"f‘?****5‘?5??f**?5??5?‘f"

Q-;.-".;. v-'%. -‘;. -.-i‘-L.-‘.2-.e.l,. °".:,d.°i.s Vit11.e..¢..-¢l,l199~f.P.l¢$¢!li¢,,°_»_P'¢¢e$-$l?.,“U5lF'lBl°,Z9"?Um. lrarraa
dez lbarradaz rnll qulrlhanroareaaienta, a,,0ll<>. am norrra rla ,C¢li5iiU_959$. .\/llr'>,rl¢ r.Gab,rlal

’Machado“lf&‘ffFiIhiosV ’ILin‘iitada, '1: ‘de ir,uln1al1irc¢rns1ru<;a@ “,’-fliindListeria‘:§'tran‘sforma‘dora,’*1fi,sita'?hof:fl,ugar. A ‘

rl.e,aFonre ~ Latal nave Lusarrlda. Fania, .Fra9uaala. dart Mas. lralall.vr> araaarlilalrlarlarrla

licenca, por forca da aplicaoao do disposto na alinea d) do nliimero tres do artigo setenta e

um do Regime Juridico de Urbanizacao e Ediﬁcacao, cuja fotocopia se encontra inserta
de folhas duzentos e cinquenta e quatro a duzentos e cinquenta e oito da minuta da

presente ata. DELlBERA(;AO:.Deliberado, por unanimidade, declarar a caducidade
da licenga, ao abrigo do numero tres do artigo setenta e um do Regime Juridico de
Urbanizacao e Ediﬁcacao, pelas razoes invocadas nas informagoes constantes do
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ATA DA REUNIAO ORDINARIA DE 22105/2011
-oar--r~--r~=Zero dois vintee seis.- Presenteorprocesso numero zero umrbarradoisramilareadez

barra nove mil novecentos e trinta e dois, em nome de Construgenebra - Construcoes,
Limitada, de uma construcao de habitacao sita no lugar de Lages, Freguesia de Lanhas,
relativo a caducidade da licenca, por forca da aplicacao do disposto na alinea d) do

numero tres do artigo setenta e um do Regime Juridico de Urbanizacao e Ediﬁcacao, cuja
fotocopia se encontra inserta de folhas duzentos e cinquenta _e nove a duzentos e
sessenta "e" ‘dois "da minuta" da‘ presente ‘ata. DELIBERAQAO: "Deliberado, “por
unanimidade, declarar a caducidade da licenca, ao abrigo do mirmero tres do artigo
setenta e um do Regime Juridico de Urbanizagao e Ediﬁcagao, pelas razoes
invocadas nas informacoes constantes do processo.-----------------------—----------—-

--------Zero dois vinte e sete.- Presente o processo numero zero um barra dois mil e
dezasseis barra seiscentos e trinta e dois, em nome de Lar Saraiva & Dias Limitada,
respeitante a uma ampliacao do Lar de ldosos, sito no lugar de Real, Freguesia de Vila

Verde e Barbudo, para deliberacao sobre a isencao de taxas requeridas ao abrigo do
numero tres do artigo vinte e cinco—A do Regulamento de Liquidacao e Cob ranca de Taxas
Municipais, tendo em conta as informacoes constantes do processo, cuja fotocopia se
encontra inserta de folhas duzentos e sessenta e tres a duzentos e sessenta e oito da
minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Camara delibera, por unanimidade, isentar

0 requerente do
vinte e cinco-A
tendo em conta
zero um barra

pagamento de taxas requeridas ao abrigo do numero_,tres_do._a|fft_igo
do Regulamento de Liquidacao e Cobranca de Taxas‘,,o.,ll1l,uWnj_cipals,
o teor das informagoes técnicas constante do processonumero
dois mil e dezasseis barra seiscentos e trinta e dois .’e,j§p‘elo

reconhecimento do interesse municipal do investimento e a criagaode novos

postos de trabaIho.----------~------------»-——---~--~---------------as:1:-----:::::::-::::--------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 onze horas e trinta 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 constanteuforam aprovadas em minuta no ﬁnal da reuniao, nos termos

do numero tres do artigo cinquenta e sete da Lei nomero setenta e cinco barra dois mil e
treze, de doze de setembro, para surtir efeitos imediatos.----————~—-~—-----------------------—----~------E eu, Olinda Macedo Lopes, Assistente Tecnica, a redigi, subscrevi e assino.——--
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