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-----~~--Aos cinco dias do més de junho, do ano de dois mil e dezassete, realizou~se

urna reuniao ordinaria da Camara Municipal de Vila Verde, no edificio 'dos~Pa<;osdo
Concelho, sob a Presidéncia do Senhor Antonio Fernando Nogueira Cerqueira Vilela, na
qualiclade de Presidente deste Orgao Autarquico, com a presenga dos Senhores
Vereadores, Manuel de Oiiveira Lopes, Julia Maria Caridade Rodrigues Fernandes,
Patricio Jose Correia Pinto Araujo, José Augusto Margal Morais e Manuel Barros

----

‘='=‘==="-=‘====='Secretariou‘""‘a“"Assistente““Técnica“;““ "Olinda""‘Macedo""‘i;opes;"""na““ "auséncia‘"do"Técnico"
Superior, Nuno Miguel Lomba Mota.-~——~~----------------------------------------~-—~~—-----—-~»~-~----------------Verificada a presenga do numero legal de Vereadores foi pelo Senhor Presidente,
declarada aberta a reuniao eram nove horas e trinta minutos.-------------------------------------------Faltaram por motivos profissionais 0 Senhor Vereador Luis Filipe Oliveira Silva e a
Senhora Vereadora Manuela Alexandra Mota Machado Ferreira Nunes.---------------------------------Em substituigao esteve presente 0 Senhor Vereador Manuel Barros AralJj0.--~~~~~--~---------A Senhora Paulina Lira foi convocada para estar presente nesta reuniao, mas por
motivos profissionais nao pode participar.--------------~—~~~--~~-~»----------------------~------——-—
—------—BALANCETE: Presente 0 resumo diario da Tesouraria relativo ao dia dois do mes
de junho do ano dois mil e dezassete que acusava um saldo pecuniario de dois milhoes

quinhentos e noventa e oito mil cento e cinquenta euros e dezanove céntimos, cuja
fotocépia se encontra inserta a folhas dezasseis e dezassete da minuta da presente
ata.---------------------------------------------------------------------------------------------------1--——-----

----------EXPEDIENTE: O que segue, acompanhado de todos os processes para
’verificagao da Excelentissima Edilidade.-----------------------------------------------——é—¥4+--4-—---------ANTES DA ORD EM DO DIA:---—-------—-—---------------------~-~-~~-~~~-~------—-—+---—-------Os Senhores Vereadores do Partido Socialista, solicitam os seguintes
esclarecimentos:---------------------------------------------------------------------------------------

----------Solicito uma vez mais que sejam dadas respostas e fornecida a documentagao
relativa aos pedidos de esclarecimento formulados anteriormente e que continuam por
responder, em especial aos que ﬁcaram registados na ultima reuniao do executivo
camarario.-~-~--~----------------------------------~----»~~~~-------------——-——----—--—---—-------~~-~-----

----------Solicito copia de todas as alteragoes orgamentais operadas desde 0 inicio do
corrente ano, devidamente numeradas com a respetiva numeragao sequencial. Informo
ainda que para analise serao necessaries todos os documentos individuals relativos a
todas as alteragoes e nao apenas um documento global.~+-—---+--—~—»~--------—+---———-—--+—_'~~~~~~~-—Foram apresentados aos Senhores Vereadores do Partido Socialista os

esclarecimentos solicitados em reuniao ode Camara do dia vinte e dois de maio de dois mil
e dezassete. Os esolarecimentos relativos a Sociparqueserao entregues opor“runamen_te
Lima vez que se aguarda 0 envio do ,documento por parte do advogado do muiriiczpipio.--4-Z-A
i----—-—O Senhor Vereaclor José Morais declarou quezi.-—---------------—,+-i---_~-~~
-—--—-—--Um.- Lamento pela auséncia das respostas relativas a Sociparque.------------------

----------Dois.- Relativamente ao contrato de recolha de lixo o Presidente de Camara
entregou um documento com cinco paginas onde nao oonsta em parte alguma a data em
que foram colocados os contentores nem tao pouco consta o piano de distribuioao e

implementagao.----------------------------------------------------------------------------------------------Trés.- Relativamente as ciclovias e conﬁrmado agora que nao existe acordo com a
totalidade dos proprietarios questiono 0 Presidente da Camara sobre qual impacto que
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isto tem em eventuais candidaturas. Questiono também como pode andar nos jornais
‘ciclovias perante a inexisténcia desse acordo.-------------~-—--—-----------------~-----------~——-—Quatro.- Relativamente ao pedido de esclarecimento sobre o empréstimo de dois
milhoes de euros, percebe-se pela informacao prestada que o prazo de agosto de dois mil
e dezassete avanoado pelo Presidente da Camera aos jornais nao vai ser cumprido.

Deixo ainda 0 reparo ao Engenheiro Paulo Pereira que afirmou na informagao~prestada,~
referindo-se a algumas obras, “todas" nao é de todo uma linguagem ajustada. "todas" é
"um‘""term‘o"""desajustadoiao"""valoroﬁnanceirowdisponivel"r"SolicitoMao~"Senhor~V-Presidentede
Camara que inforrne ao Senhor Engenheiro Paulo Pereira de que “todas tern sido referido
ao longo das vezes que este tema foi abordado e nunca mereceu contestagao politica
pelo que se solicita que informe detalhadamente quais sao entao as obras abrangidas
pelo empréstimo. Quantos aos restantes pedidos agora entregues serao analisados e
oportunamente tomarei posigao sobre eles.~--------------~--—------~-~~---------------------------¢~

-------~~0 Senhor Presidente da Camara esclarece o seguinte: O Senhor Vereador do
Partido Socialista, mais uma vez coloca questoes sobre as quais ja obteve informagao por
diversas vezes. Uma analise das questoes colocadas e das observagoes teitas ao longo
do tempo revelam que a sua preocupacao nao é ajudar Vila Verde, mas criar
sistematicamente obstaculos ao processo de criacao de um concelho mais desenvolvido,
mais coeso onde nao se podem perder oportunidades. Uma leitura atenta das questoes
leva-nos a crer que o principal problema do Partido Socialista é a nao concretizagao das

obras que pretendia que nao se executasse e nao a sua execucao como estalaiaconteoer.
Alias se assim nao fosse, como se compreenderia que o Partido Socialista, tivesse
procurado criar obstaculos a concretizagao do empréstimo para a realizagaodas,referidas
obras. Mais uma vez, o Partido Socialista em vez de se associar e dar 0 seu contribute
positivo para que as mesmas possam ser executadas no mais curto periodo de tempo

procura langar a confusao com o objetivo de criar obstaoulos a sua concretizaoao, como
ja fez no passado, quando nao votou a favor das alteracoes orgamentais que permitiram a
construgao de varios centros escolares do concelho e varios complexos desportivos. Com
estas atitudes 0 Partido Socialista nao tem sido um parceiro do desenvolvimento e do
crescimento do concelho de Vila Verde e parece nao querer que 0 concelho cresca e se

desenvolva. lsso nota~se, alias, no comportamento sistematico de criticar
permanentemente todas as obras e eventos que contribuem para engrandecer a nossa
terra e promover o orgulho de ser Vilaverdense. Fique o Partido Socialista tranquilo que a
breve prazo teremos ecovias e ciclovias urbanas que vao contribuir para atratividade do
territorio e para a mobiiidade sustentavel com claros beneticios para o ambiente e‘ para a
promogao turistica do concelho. Contrariamente aquilo que no passsds Io Partido
Sovcialista noticiou, as ecovias foram aprovadas atravéspde um programalvcomunitario e
‘serao executadas de acordo com _o calendario que ,,se_',€lI¢.0n_tra_ previsto. Rel_ativa_rrie1nte a
;requ,alifica<_,":ao urbanistica e pavimentagoes naszonas urbanas pde Vila Verde e da Vila de
Prado inforrno o Partido Socialista que as mesmas se encontram a ser executadas nos
locais onde foram planeadas e que decorrerao dentro dos prazos estimados para 0 efeito.
Varios procedimentos ja se encontram concluidos, outros encontram-se em fase de
concurso e existem ainda outras obras para os quais os procedimentos serao langados a
curto prazo sempre com planeamento rigoroso que permite executar primeiro as
infraestruturas basicas necessaries e depois as respetivas pavimentagoes.---------~--~----~
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------~»--O Senhor Vereador José Morais apresenta a declaragao em defesa da honra,
“perante questoes concretas relacionadas com ea atividademunicipal, 0 Presidente da
Camara acabou de fazer uma declaracao para a ata onde falta a verdade e que
demonstra apenas o desnorte e o nervosismo que 0 assolam. Vila Verde nao quer
continuar no mesmo caminho destes vinte anos, pleno de festas, arraiais e teatro
‘mediatico, sem que seja langada uma ideia inovadora, visionaria e estruturante pararVila

Verde. Vilela ficara conhecido como 0 Presidente da Camara que nada fez, nada faz e

,que...,.nada ....,.de.. .iirnportante , , .,deixaré...,.,de.,.,.|egadO.,...a......Vi|a,.,..\/erde,,,.,e,..,aoS.. . ,\/i|aVerdenseS...e..,n§o.:..hé

declaragoes para a ata que apaguem 0 seu triste percurso na historia da nossa terra.----------------0 Senhor Presidente da Camara, alega em defesa da honra que, como ja tem
sido habito, 0 Senhor Vereador Jose Morals, sistematicamente, direciona para 0 executivo
do Partido Social Democrata e para o Senhor Presidente ataques pessoais, em vez de
apresentar projetos e ideias para o concelho e para 0 seu desenvolvimento. Efetivamente

o concelho de Vila Verde tem conhecido 0 caminho do progresso e do desenvolvimento
através de grandes investimentos e de grandes eventos, cito por exemplo, a
requaliﬁcacao de todo o parque escolar com a construcao de modernos e novos centros
educativos, estando agora a preparar as obras de requalificacao das escolas E,B dois e
trés de Vila Verde e de Prado em substituicao do Governo. Acresce ainda, que 0
municipio de Vila Verde dispoe hoje de espacos desportivos de grande qualidade
disperses por todo o conceiho que permite a pratica das mais diversas mvodalidades,

instalou ainda um processo inovador e pioneiro os espacos cidadaollojas do fmuinvicipe
‘numa aproximacao clara entre a administragao e a populagao. Foi criada uma_’jrede,,de
praias fluviais e areas de lazer junto aos principals rios e construidas duasgpiscinas
rnunicipais que muito valorizaram 0 nosso territorio. No que se refere a realizagao de
eventos é de salientar a reaiizacao de agoes com grande impacto nacional e
internacional, de que destaco a Rota das Colheitas e a Festa das Colheitas, o evento
Fevereiro Més do Romance e os produtos associados a Marca Namorar Portugal e ao
Evento Namorar Portugal, que mereceu a classificagao como evento nacional para o

turismo, a nivel de eventos desportivos Vila Verde tem sido palco de diversos, quer com
impacto nacional quer impacto internacional, tendo organizado a titulo de exemplo, o
Campeonato da Europa de Canoagem, a Taca do Mundo de Canoagem e ira organizer
em dois mil e dezoito o Campeonato do Mundo de Canoagem, apesar de na Assembleia

Municipal 0 Deputado do Partido Socialista ter questionado para que serviam estes
eventos.‘ Mvuitos outros projetos obras poderiam aqui ser referidos como emblematicos e
(estruturantes para o Concelho que nos Ciltimos anos temrecebido imensos ‘projetos de
investimento que serao geradores deg dinamica local e de ‘criacao de ,emprego.i,Recorde-

se a este,propc'>sito que em Vila Verde nos altimos trés anos foram criadiasifmaisyde

quatrocentos ..SeS$enta e cinco.empre$ase que ;n¢,rr>rirr1,eir0, ,trime$i_re,»d<+> f,d.Q.i,$.‘1,mi,! e

dezassete foram, criados mais de 683 eirlpregos. A esta dinamicaempresarial fpodernos

associar ainda, a visibiiidade do territorio que através dos mesnios eventos ganhou
notoriedade que 0 posicionam em sexto lugar a nlvel nacional como destino emergente de
turismo cultural e de natureza. Os projetos que temos em desenvolvimento trazem para
Vila Verde uma nova visao em termos ambientais, de infraestruturas e equipamentos, de
criagao de emprego, de apoio social e de bem estar que so o Partido Socialista,
designadamente, 0 Senhor Vereador José Morais, nao consegue alcancar.-------------------~-

3/9

%
Fls
ATA DA REUNIAO ORDINARIA DE 0510612017

----------Foram entregues os documentos relativos as alteragoes orgamentais,
solicitados pelo Senhor Vereador José Morais.-~----~---»---~----—----~-------——--==<==¢<~Teeter?,
----------Presente, para aprovacao da Excelentissima Camara, a ata da reuniao de vinte e
dois de maio de dois mil e dezassete, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas dezoito
Va trinta da minuta da presente ata. DELIBERACAO: A Camera delibera, por
linanimidade, aprovar a referida ata, com abstengao do Senhor Vereador Manuel

Barros por nao ter estado presente.----»--------~~--------»—---------;--------------»~---~-----------»--"l‘l3i‘¥‘lll'IIZEROWUM;=“"‘CONHECIMENTOS r r"BARRAWRATIFICACOES.-MZerowum.,zero...,um.<
Para conhecimento e ratificacao da Excelentissima Camara, presente 0 protocolo de
adesao ao programa cidades amigas das criancas, celebrado entre o Municipio de Viia
Verde e a Comité Portugués para a UNICEF, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas
trinta e um a trinta e tras da minuta da presente ata. DELIBERACAO: A Camara toma

conhecimento e ratifica.------~---------~-------------~----~---~----~—-------—-------—-----------------------~----ZERO DOlS.- DlVERSOS.- Zero dois zero um.- Presente a proposta apresentada
pelo Senhor Presidente da Camara, relativa ao periodo de funcionamento no corrente
ano, bem como 0 horario a praticar e tabela de precos, respeitante as piscinas municipais
descobertas de Vila Verde e Ribeira do Neiva, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas
trinta e quatro a trinta e seis da minuta da presente ata. DELIBERACAO: Deliberado, por
unanimidade, aprovar a referida proposta, nos termos propostos.~»--—-------~---~~-------—
+-------‘-+Zero dois zero dois.- Uma informacao prestada pelo Assistente ,_T_écnico
Fernando Teles, relacionada com a colocagao e regulamentagao de sinais de transito,
‘numa zona de entrada de garagens junto ao novo Quartel da Guarda Nacional
‘Republicana de Vila Verde, cuja fotocopia se encontra in_serta a folhas trinta ,'e, sereeiririta
e oito da minuta da presente ata. DELIBERACAO: A Camara delibéra, spar
unanimidade, proceder a colocagao de sinais de transito nos moldes dad informalgao
prestada.—-------------------------------------------------------------------------------—
----—-----Zero dois zero trés.- Uma outta lnformacao prestada pelo Assistente Técnico
Fernando Teles, sobre a colocacao e regulamentacao de sinais de transito (B2) paragem
obrigatoria em cruzamentos ou entroncamentos, no lugar de Burgueiros, Freguesia de

Soutelo, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas trinta e nove a quarenta e um da
minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Camara delibera, por unanimidade,
proceder a colocagao de sinais de transito nos moldes da informagao prestada.------

--------Zero dois zero quatro.- Presente o processo l‘|t]lTl8l'O zero um barra dois mil e
dezassete barra cento e sessenta e dois, em nome de Altrics Portugal, Unipessoal,
Limitada, respeitante a uma Construcao - lndiiistria Transformadora, sito na Ruade Sac
José, Frevguesia de Oleiros, pairaideliberaoao sobre ‘a,isengao de ta_xasg‘reque,rida ao
abrigo do .di_sposto no nilmero trés do artigo virlte ;e ‘cinco-A do Reguiamenro ijde

rLidﬂida¢ad réfbbranca deTaxa,siMu,nicirIiais. cuiafemépla is-@,e"°°“"a ‘"§erca,r:¢le.,iiOlha$
quarienta 6 dois 3 quareniﬂi eiseislda miriuia da presenterata;,DEl-lBERA<;A0=i"P#¢amara

delibera, por unanimidade, reconhécer '0 rmeresse *piIiblico municipal! do
investimento com base no teor da informagao técnica do Arquiteto Figueiras de
dezoito de maio de dois mil e dezassete e, por consequéncia, deliberar a isengao
do pagamento das taxas requeridas ao abrigo do nﬁmero trés do artigo vinte e
cinco-A do Regulamento de Liquidagao e Cobranga de Taxas Municipais.-----------~----------Zero dois zero cinco.--Presente o processo nﬂmero zero um barra dois mil e
catorze barra quatrocentos e trinta e nove, em nome de Vaoimobile, S.A, respeitante a
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construcao ~ Centro de lnspecao Técnica de Veiculos, sito no lugar de Hospital, da Uniao
das Freguesias de Marrancos e Arcozelo, para rdeliberacao sobre a dispensa "do

cumprimento do parametro de estacionamento publico ao abrigo do artigo cinquenta e
oito, nllimero um alinea d) do Regulamento Municipal de Urbanizacao e Edificacao, tendo
em conta o teor das informacoes técnicas constantes no processo, cuja fotocopia se

‘encontra inserta de folhas quarenta e sete a cinquenta e dois da minuta da'presente"ata.
DELIBERACAO: A Camara delibera, por unanimidade, a dispensa do cumprimento
..do._...,.parém__etro_,__,,d ewesta.cio.n.a.m.ent°....pﬁbli¢°,;,_,__a_o,_____,3brigowdo__,.,____artigO.. . .cinquenta,__,,e,,,Oit0,
mimero um alinea d) do Regulamento Municipal de Urbanizacao e Edificacao, tendo
em conta o teor das informacoes técnicas constantes do processo niimero zero um
barra dois mil e catorze barra quatrocentos e trinta e nove, em nome de Vacimobile,
S.A, sito no lugar de Hospital, da Uniao das Freguesias de Marrancos e Arcozelo.----

—---~~~~-Zero dois zero seis.- Presente o processo nomero zero um barra dois mil e
dezasseis barra setecentos e vinte e dois, em nome de Manuel da Costa Dantas,
respeitante a uma construcao de habitacao, sita no lugar de Souto Novo, Freguesia de
Parada de Gatim, para deliberagao sobre o reconhecimento de que 0 acerto nao prejudica
o correto ordenamento, nos termos do artigo cento e trés, ntlmero dois alinea d) do

Regulamento do Plano Diretor Municipal de Vila Verde e tendo em conta as informagoes
prestadas pelos técnicos constantes do processo, cuja fotocopia se encontra inserta_de
folhas cinquenta e trés a sessenta e quatro da minuta da presente ata. DELIVBERAQAO:
Deliberado, por unanimidade, reconhecer que 0 acerto nao prejudica olcorreto

ordenamento do territério, ao abrigo do artigo cento e trés, niimero dois alinea cl)
do Regulamento do Plano Diretor Municipal de Vila Verde, tendo em conta as
informacoes prestadas pelos técnicos constantes do processo m'|mero_zero um
barra dois mil e dezasseis barra setecentos e vinte e dois, em nome de_Manuel da

Costa Dantas.-------------------------------------------------------------------------------------~-~-Zero dois zero sete.- Uma informacao prestada pela Técnica Superior de
Educacao, Silvia Rodrigues, relativa a assungao de compromissos plurianuais, dos
encargos com as cantinas escolares (pré~escolar e primeiro ciclo) e funcionamento dos
Jardins de lnfancia (prolongamento de horario). Remeter o assunto a Assembleia
Municipal, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas sessenta e cinco a setenta e um da
minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Camara delibera, por unanimidade,

aprovar a informacao prestada. Remeta-se a Assembleia Municipal.----------------------------~-Zero dois zero oito.- Presente 0 processo ntimero zero um barra dois mil e
_dezassete“barr_a cento e trinta‘ e sete, em nome de, Jose Manuel _Fernarrdes Rodrigues,

respeitante a ampliacao e reconstrucao de habitacao, sito no lugar de Casais _de_,Vide,

Firesuesia ;d¢.Aboim da ,,Nébr¢9a,,@,G0nd0mar. Para d¢=liber=-mo ==-Qbre a isewao ode

‘estaclionanlielntoliipubIico el privado aoabrigo do disposto'nas"aline'as a) elb) do"ni'im‘eMroIum
do Aartigocinquentae oito do Regulamento Municipal,de,Urbanizacao e Edifica,cao,_com
base no teor da informacao técnica e parecer do Chefe da Divisao de Urbanizacao e

Ediﬁcacao constantes no processo, cuja fotocopia se encontra in__serta de folhas setenta e
dois a setenta e seis da minuta da presente ata. DELIBERACAO: A Camara delibera,
por unanimidade, a isengao de estacionamento pifiblico ao abrigo do artigo
cinquenta e oito, nﬁmero um alinea a) e b) do Regulamento Municipal de
Urbanizagao e Edificagao, tendo em conta o teor das informacoes técnicas
constantes do processo.----------------------------------------------------------------5/9
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----~-~-~~Zero dois zero nove.- Presente o processo nlllmero zero um barra dois mil e
dezassete barra duzentos e quarenta e nove, em nome de-Armindo ~Eira~do Rio,

respeitante a ampliacao de estabelecimento misto (Restauragao e Bebidas), sito no lugar
de Longras, da Uniao das Freguesias da Ribeira do Neiva, para deliberacao sobre a
isencao de estacionamento publico e privado ao abrigo do disposto na alinea d) do
numero um do artigo cinquenta e oito do Regulamento Municipal de Urbanizacao e

Edificacao, com base no teor da informacao técnica e parecer do Chefe da Divisao de
-Urbanizacao----eA---Ediﬁcacao"llconstanteswnoMprocesso-;---~cujafotocopiarserencontra " insertarde
folhas setenta e sete a oitenta e um da minuta da presente ata. DELIBERACAO: A

Camara delibera, por unanimidade, a isengao de estacionamento pilblico ao abrigo
do artigo cinquenta e oito, mimero um alinea d) do Regulamento Municipal de
Urbanizacao e Ediﬁcacao, tendo em conta 0 teor das informacﬁes técnicas

constantes do processo.-----------------------------------------------------------------------------~~
-----—---Zero dois dez.- Presente o processo ntrmero zero um barra dois mil e dezassete
barra cento e dez, em nome de Luis Filipe Lemos de Sousa, respeitante a ampliacao e
reconstrucao de habitacao, sita na Travessa da Rua l'll]lT|(-3l'0 dois da Freguesia da Vila de
Prado, para deliberacao sobre a isencao de estacionamento piﬁblico e privado ao abrigo

do disposto na alinea c) do nilmero um do artigo cinquenta e oito do Regulamento
Municipal de Urbanizacao e Edificacao, com base no teor da informacao técnica e parecer
do Chefe da Divisao de Urbanizacao e Edificacao constantes no processo, cujatotocopia
se encontra inserta de folhas oitenta e dois a oitenta e oito da minuta da presente, ata.
_DELlBERA(;A0: A Camara delibera, por unanimidade, a isengao de estacionamento
r]Jl'lb|lCO ao abrigo do artigo cinquenta e oito, nﬁmero um alinea c) do Regq|gjmen,to
Municipalde Urbanizacao e Edificacao, tendo em conta o teor das informacoes
técnicas constantes do processo.------------------------------------------------------------A---—--1-~

--------Zero dois onze.- Presente o processo numero zero um barra dois mil e dezasseis
barra seiscentos e dois, em nome de Jose Carvalho de Brito, respeitante a reconstrucao
de habitacao, sito no lugar de Premedelos, da Uniao de Freguesias do Vade, para
deliberacao sobre a isencao de estacionamento piiblico e privado ao abrigo do disposto
na alinea a) l'lUITl6|'O um do artigo cinquenta e oito do Regulamento Municipal de
Urbanizacao e Ediﬁcacao, com base no teor da informacao técnica e parecer do Chefe

da Divisao de Urbanizacao e Ediﬁcacao constantes no processo, cuja fotocopia se
encontra inserta de folhas oitenta e nove a noventa e seis da rrrinuta da presente ata.
DELIBERAQAO: A Camara delibera, por unanimidade, a isengao de estacionamento
pirblico aoabrigo do artigo cinquenta e oito, nﬁmero um‘ alinea a) do Reguvlvarnento

;lVlu1I1i¢iPal.de ,.Urban,iz=-M50 .e,Edifi¢a§50, tendo em conta 0 teor d3$,,l."fQrl?13§595
iécnicas c“onsta,n,tes do processo.------¢-+-----,-_-----¢_----5lea-eegée-4--ef-5---4-5-§-E5-,5f%4:§%f+§&-4-

‘§ééé5+%¥+¥ZQro_ldoi$,ld0Ze.- Presente'1o‘,processo‘numero zero um barra dois mil edezassete
barra cento lepdegzoito, em nome _de José Fernando, Malheiro Araiﬁjo, ,respeitante_a
ampliagao - arrecadacao, sito no lugar de Boucinhas, da Uniao de Freguesias de Pico de
Regalados, Gondiaes e Mos, para deliberagao sobre a isencao de estacionamento publico
e privado ao abrigo do disposto na alinea c) niimero um do artigo cinquenta e oito do
Regulamento Municipal de Urbanizacao e Ediﬁcacao, com base no teor da informacao

técnica e parecer do Chefe da Divisao de Urbanizacao e Ediﬁcagao constantes no
processo, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas noventa e sete a cento e trés da
minuta da presente ata. DELIBERACAO: A Camara delibera, por unanimidade, a
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isengao de estacionamento pﬂblico ao abrigo do artigo cinquenta e oito, nﬁmero
uma alinea c)edo Regulamento Municipal de Urbanizacao erEdiﬁcac5o, "tendo-em
conta 0 teor das informacoes técnicas constantes do processo.-----------------------------

—---------Zero dois treze.- Presente o processo numero zero um barra dois mil e dezassete
barra sessenta e um, em nome de Manuel Jose da Costa e Sousa, respeitante a
reconstrucao de habitacao, sito no lugar de Guilhamil, da Freguesia de Valdreufpara

deliberagao sobre a isencao de estacionamento pClbllC0 e privado ao abrigo do disposto
.......

......

.......

.........

Urbanizacao e Ediﬁcacao, com base no teor da informacao técnica e parecer do Chefe

da Divisao de Urbanizacao e Ediﬁcagao constantes no processo, cuja fotocopia se
encontra inserta de folhas cento e quatro a cento e oito da minuta da presente ata.
DELIBERACAO: A Camara delibera, por unanimidade, a isencao de estacionamento
pfzblico ao abrigo do artigo cinquenta e oito, nlfimero um alinea c} do Regulamento
Municipal de Urbanizagao e Edificagao, tendo em conta 0 teor das informagﬁes
técnicas constantes do processo.-------------------------------------------------------------------------Zero dois catorze.- Para aprovacao da Excelentissima Camara, presente 0
Regulamento de Funcionamento do Mecanismo de Coordenacao do Programa das
Cidades Amigas das Criancas de Vila Verde, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas

cento e nove a cento e dezoito da minuta da presente ata. DELIBERACAO: A Camara
delibera, por unanimidade, aprovar o referido Regulamento.----------------—-5-‘-V_.l-1_—‘_—“_-§_------,
+-.--------Zero dois quinze.- Presente a Segunda ‘Revisao ao Orgamento e remeter a

Assembleia Municipal, ao abrigo do artigo trinta e trés do nﬂmero um da alin68_,c) da Lei
ntimero setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro, cuja fotocopia se
encontra inserta de folhas cento e dezanove a cento e vinte e quatro da minuta da
presente ata. DELIBERACAO: A Camara delibera, por unanimidade, aprovar a
Segunda Revisao ao Orcamento e remete a Assembleia Municipal, ao abrigo do
artigo trinta e trés do niimero um da alinea c) da Lei nﬁmero setenta e cinco barra
dois mil e treze, de doze de setembro.---------------—---------------------------------

--------Zero dois dezasseis.- Para aprovacao da Excelentissima Camara, presente o
protocolo de colaboracao a celebrar entre o Municipio de Vila Verde e a Junta de
Freguesia de Valdreu, para comparticipar com materials de construcao necessarios a
conclusao das obras do edificio-sede da Junta de Freguesia de Valdreu, cuja fotocopia se

encontra inserta de folhas cento e vinte e cinco a cento e vinte e oito da minuta da
presente ata. DELIBERAQAO: Deliberaclo, por unanimidade, aprovar 0 referido
protocolo.-+-;---¢4-+---;---+---------‘---1--5+--------------------------5----§-@--4------e-4-+4+4+-¢----++%¢-~44;
-1----_--_-A-Zero dois dezassete.- Um oficio da Associagao Cultural Desportiva e Recreativa

de Oleiros, a solicitar um subsldio para aquisigao de urnavcarrinha de nove lugares, cuja
fotocopia A seencontra insertafjde , folhas cento Je _ vinte fe ‘nove;la fcento e trinta ‘,"ef;um,.'da

minute da presente aha DELlBERA9A0= Aiﬁémara delib*=rﬂ, por lwanimidadr>-isfribulr

a subsidio no montante del€ 2.500,00 (dois mil e quinherltos euros), a Associagao
Cultural Desportiva e Recreativa de Oleiros, para a aquisicao de uma carrinha de
nove lugares.-----------------------------------------------------4-—-----------------

--'--------Zero dois dezoito.- Presente 0 protocolo de colaboracao, a celebrar entre 0
Municipio de Vila Verde e 0 Grupo Cultural Desportivo e Recreativo de Lanhas, para
comparticipacao ﬁnanceira das obras de requaliﬁcacao do Campo dos Cedros, da
Freguesia de Lanhas, sobre o assunto a Chefe da Divisao de Administracao e Financas,
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prestou uma informacao que se anexa, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas cento

We trinta e dois a cento e quarenta da minuta da presente ata. DELIBERACAO:
Deliberado, por unanimidade, aprovar 0 referido protocolo. Remeter £1 Assembleia
Municipal para autorizagao prévia, nos termos do disposto no artigo sexto nﬁmero
um alinea c) da Lei nﬂmero oito barra dois mil e doze de vinte e um de fevereiro.----—

‘-‘--‘-------Zero dois dezanove.- Presente 0 processo niimero zero um barra doismil e treze
barra quinhentos e quarenta e quatro, em nome de Manuel Jose Valente Caridade,
respeitantea""rconstrucao"~‘de"ruma“habitacao;*"*'sita**r"na""Rua"da"Aideia;*"da""F<reguesia"da~Lage,
para deliberar sobre a caducidade da licenca ao abrigo do disposto no namero cinco do
artigo setenta e um do Regime Juridico de Urbanizacao e Edificacao por forca da

aplicacao do ntimero dois do referido artigo, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas
cento e quarenta e um a cento e quarenta e tres da minuta da presente ata.
DELIBERACAO: Deliberado, por unanimidade, declarar a caducidade da licenca, ao

abrigo do disposto no niimero cinco do artigo setenta e um do Regime Juridico de
Urbanizacao e Edificacao por forga da aplicagao do m'|mero dois do referido
artigo.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zero dois vinte.- Uma proposta apresentado pelo Senhor Vereador do Peiouro do

Ambiente, Desporto e Atividades Economicas, relativa a dentrncia do Protocoio de Gestao
e Exploracao do Complexo de Lazer de Vila Verde e das Piscinas da Vila de Prado,
celebrado entre o Municipio de Vila Verde e a Escoia Proﬁssional Amar Terra Verde, cuja
fotocopia se encontra inserta de folhas cento e quarenta e quatro a cento e sessenta e

oito da minuta da presente ata.---------------------------------------------------------------~-.-_4._-E,---—-~
4--,-------Antes da votagao 0 Senhor Vereador José Morais questiona: Apos, anlaglise
dos argumentos invocados para a denﬁncia deste protocolo, surgem as seguintes
dﬂvidas: -----------------------------------------------------------------------------------------------------Um.- Se o mesmo foi denunciado por via das alteragdes ao contrato de

sociedade e admissao do novo sécio na Escoia Profissional Amar Terra Verde,
situagao que partiu da iniciativa do Partido Social Democrata;----------------------------~---------~Dois.- Ou se 0 motivo da denﬁncia do protocolo tem a ver com o facto de a
Escoia Proﬁssional Amar Terra Verde ser agora detida pela sociedade privada
Val’Ensino, situacao que decorreu de um concurso piiblico, também ele aprovado
pelo Partido Social Democrata.----------------------------------------------------------------

——---Estes sao os dois motives que o executivo Partido Social Democrata invoca
por escrito para a denimcia do protocolo e como sao ambos fruto da sua prépria
gestao e dos seus atos politicos, solicito o ,es_clarecimento,, em ;;e_spe_c_ial

qlﬂ.¢$tiQ"3!T¢|Q ¢> riﬂe mludou ,p_ara. que 0 que era bem. 11,0 P31-=Sad° 890"? ‘F1502 éiifllla lbs
interesses do concelho.---é-;-é-4%-~9--2+-~---+----~--+4+-:~¥<<}‘~_%éé+-é+~~-~~~++é4-—%~}++%}}'§,%¥!%!i;»

{+,f-*1-",-‘léj-#440 Se’nhor"l?res‘i,dente da Canjaraesclarece o seguinte:, O protocolo'“dej,1‘ges,tao
‘e exploragao do Complexo de Lazer de Vila Verde e das Piscinas da Vila de,Pr,ado

celebrado entre 0 Municipio e a Escoia Amar Terra Verde, refere o niiimero um da
clausula sétima que 0 mesmo é valido por cinco anos. Neste sentido, entende-se
que face as circunstancias entretanto criadas, designadamente, as alteracﬁes ao
contrato de sociedade, deve o executivo municipal discutir se o mesmo deve
continuar em vigor ou ser denunciado. Como 0 referido prazo deste protocolo
expira no ﬁnal de dois mil e dezassete, este é momento certo para se tomar a
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decisao sobre a sua continuidade ou nao. Cada membro deste orgao tera assim a
oportunidade de decidir orque entende ser melhor paraagestao destes espagosr--—
---~~~~--~Os Senhores Vereadores do Partido Socialista apresentam a seguinte
declaracao de voto: A dendncia sem fundamentos deste contrato é o
reconhecimento pﬁblico do falhango das politicas governativas camararias do

executivo Partido Social Democrata, em especial da politica de privatizagdesque
tem levado a cabo. Nao esquecemos também a irresponsabilidade da privatizagao

do““ "estacionam‘ento:"""Nem“““o""‘negécio"“ruinosorda"""recolha""~de""lixo:"No""que""'dizrespeito
ao reforgo de competéncias da camara municipal, como é 0 caso através do retorno
da gestao dos equipamentos de Lazer de Vila Verde e da Vila de Prado, estes
assuntos merecerao sempre o nosso voto favoravel. Deixa~se também uma nota de
preocupacao para com os atuais postos de trabalho dos colaboradores destes
equipamentos e a necessidade de a autarquia garantir a continuidade dos
mesmos.------------~--»----~-~-~~~~--------~-~--------------------------~-~~---------------------------------~--------DELIBERACAO: A Camara delibera, por unanimidade, aprovar a proposta
apresentada.-----------------------------------------------------------------------------------------——
-----——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 doze horas da qua] para constar e devidos efeitos foi lavrada a presente ata
que vai ser devidamente assinada, consignando-se que todas as deliberacoes dela

constante foram aprovadas ern minuta no ﬁnal da reuniao, nos termos do nllimero trés do
artigo cinquenta e sete da Lei ndmero setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de
setembro, para surtir efeitos imediatos.--------------------------------------------------------------------E eu, Oiinda Macedo Lopes, Assistente Técnica, a redigi, subscrevi e assino.-----O Presidente da Camara,
O Secretario, O L\'u 31>,

all‘ W’ An "7 7 *
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