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-----~~"--Aos dezanove diasdo més"de‘junho, do ‘ano de dois mil eidezassete,
realizou-se uma reuniao ordinaria da Cémara Municipal de Vila Verde, no edificio dos
Pagos do Concelho, sob a Presidénoia do Senhor Antonio Fernando Nogueira
Cerqueira Vilela, na qualidade de Presidente deste Orgéio Autarquico, com a
presenga dos Senhores Vereadores, Manuel de Oliveira Lopes, Julia Maria Caridade
Rodrigues Fernandes, Patricio José Correia Pinto Araujo, José Augusto Margal
Morais e Manuela Alexandra Mota Machado Ferreira Nunes.---------------------------------
----------Secretariou a Assistente Técnica, Olinda Macedo Lopes, na auséncia do
Técnico Superior, Nuno Miguel Lomba Mota.-»~-----~------—------------------------------------
----~-----Verifioada a presenga do numero legal de Vereadores foi pelo Senhor
Presidente, declarada aberta a reuniao eram nove horas e trinta minutos.—---------------
~~~~~~~~--Faltou por motivos profissionais o Senhor Vereador Luis Filipe Oliveira
Silva.--------------------------------------------------------------------------------------------------
-—-»~~-MBALANCETE: Presente 0 resumo diério da Tesouraria relativo ao dia
dezasseis do rnés de junho do ano dois mil e dezassete que acusava um saldo
pecuniario de dois milhoes e duzentos mil e oitooentos e quarenta e um euros e
setenta e novr céntimos,_ cuja fotocopia se encontra inserta a folhas vinte e dois e
vinte e trés da minuta da presente ata.--------—--~-~--~-~-~----—---»-----------—---------------
----------EXPEDIENTE: O que segue, acompanhado de todos os processos para
verificagao da Excelentissima Ediiidade.------------------------------------------------------
----------ANTES DA ORDEM D0 DIA:----»~-~~~»~-~~-»~~~~--~-~~~----~-—-~-~-—------—-----—---------
----------Foram entregues os documentos solicitados pelo Senhor Vereador
José Morais, relativos a Sociparque.----------------------------------------------=————--
--------~0 Senhor Vereador José Morais esclarece que vai analisar os respetivos
documentos e depois se pronunciara.------------------------------------------------------
-----—-—Considerando a tragédia ocorrida nos municipios de Pedrogao Grande,
Figueiro dos Vinhos a Castanheira de Pera, 0 executive municipal delibera por
unanimidade, aprovar um voto de pesar e solidariedade para as vitimas e todas
as familias afetadas por esta tragédia.—-—----------—-------—---------------—----~~---------
-------~~O Senhor Vereador José Morais declara o seguinte: da documentagéo
apresentada como resposta ao pedido de esclarecimento, relativo a SOCIPARQUE e
ao estacionamento em Vila Verde, foi-me apresentada apenas copia de contratos e
documentos, ficando por responder as questoes que coloquei. Assim, reitero as
questoes, para as quais solicito respostas concretas, item a item:--------------------------
---------Um.- Qual 0 montante de receita anual arrecadada pelo Municipio de Vila
Verde até a presente data, resultante da cobranga de estacionamento a superficie e
de cobranga de estacionamento em parque subterraneo?----------------------------------
-----~----Dois.- Qual o montante de receita arrecadacla 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 o prazo contratual para a sua
execuga0?-----—--————-—-----~----------~~-~--~-----~--~-----»---------~-~--------~-----------~
-----~~~——Quatro.- Existe alguma caugao que garanta a execugao do segundo parque e
da Praga de Santo Antonio em caso de incumprimento contratual do
concessionério?------------------------------------------------------------------------------------------
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-------~--Cinco.- Como considera posslvel queesteja o”Municipioide Vila Verde a ser
privado de um segundo parque e do arranjo cle uma das Pragas 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 anos?--------~------M
----------Seis.- O Municipio de Vila Verde intentou algum processo contra o
ooncessionario reclamando a construcao do segundo parque e respetiva Praga? Em
caso negativo qual o motivo de nao intentar tal processo?----------»--~-~~~»~-----------------
----~----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 céntimos). Qua] o
montante arrecadado até a presente data com este tipo de expediente e qual o
montante que reverteu a favor do Municipio de Vila Verde?----------------------------------
---------O Senhor Presidente da Camara esclarece que todas as questoes se
encontram esclarecidas nos documentos entregues.~-~-----~------»-~~--~-~~-—~-------~-------
------—---Perante a rnanifesta falta de vontade do Presidente de Camara em esclarecer
cabalmente este assunto, e uma vez que esta é a quarta ou quinta vez que
apresenta respostas evasivas, sem nunca esclarecer cabalmente a situagao, terei de
recorrer as entidades competentes para obter esses esclarecimentos. Nao posso
ainda deixar de lamentar o comportamento antidemocratico do Senhor Presidents da
Camara, diria mesmo de bloqueio no acesso a informacao fundamental para
exercicio das funcoes de Vereador, comportamento demonstrativo de que as coisas
nao estao bem, dai a necessidade de esconder a informacao.-----------------------------
---------0 Senhor Presidents informa 0 Senhor Vereador que nunca houve nem
havera qualquer tentativa de esconder qualquer documento, uma vez que sempre fol
disponibilizada toda a informacao e que todos os processos estao disponiveis para
consulta nos respetivos servicos.~----------—--———-—-—--—---—----———-——-~~----------
---------Presente, para aprovagao da Excelentissima Camara, a ata da reuniao de
cinco de junho de dois mil e dezassete, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas
vinte e quatro a trinta e dois da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: a Camara
delibera, por unanimidade, aprovar a referida ata. A Senhora Vereadora Dra
Manuela Machado abstém-so por néio ter estado presente nessa reuniao.---------
----»----ZERO UM.- CONHECIIVIENTOS BARRA RATlFlCAQf)ES.- Zero um zero
um.- Para conhecimento da Excelentissima Camara, presente as listagens
elaboradas pela Divisao de Aguas e Saneamento, relativas aos despachos proferidos
pelo Senhor Vereador do Ambiente, Desporto e Atividades Economicas, em
processos de fornecimento de agua e recolha de aguas residuals domésticas, cu§a
fotocépia se encontra inserta de folhas trinta e trés a trinta e cinco da minuta da
presente ata. DELIBERAQAO: A Céimara Toma conhecimento.----------------------
----------ZERO DOIS.- DlVERSOS.- Zero dois zero um.- Para aprovagao da
Excelentissima Camara, presente a proposta de Regulamento Municipal para
Atribuicao de Auxilios Economicos, relativos a Fichas de Trabalho, no primeiro ciclo
do ensino basico - ano letivo dois mil e dezassete barra dois mil e dezoito, cuja
fotocopia se encontra inserta de folhas trinta e seis a quarenta e um da minuta da
presente ata.----------------------------------- ---—----—-—----—-—---——-------------
----—~~---0 Senhor Vereador José Morais declara: concordando com o teor do anexo
e manifestando intencao prévia de votar favoravelmente, solicita-se explicagao sobre
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a forma como se alcancou o valor de i62.000,00 euros (sessenta re dois mil euros)
aqui apresentado de forma “redonda", uma vez que, lamentavelmente, na informacao
anexa que vamos apreciar, nao consta 0 numero de alunos abrangidos nem o custo
das fichas de trabalho, pelo que se solicita esse esclarecirnento.----------------------------
---------A Senhora Vereadora Julia Fernandes esclarece o seguinte: De acordo
com os valores fornecidos pelas Livrarias locals relatives as Fichas de Trabalho do
ano letivo dois mil e dezasseis barra dois mil e dezassete, obtivemos os seguintes
valores: ---------------------------------------------------------------------------------------------------
--~-------No primeiro ano, as Fichas de Trabalho de Matematica, Lingua Portuguese e
Estudo do Meio custaram 25.45€ (vinte e cinco euros e quarenta e cinco centimos);
no segundo ano, 0 valor e de 27.62€ (vinte e sete euros e sessenta e dois centimos);
no terceiro ano é de 37.34€ (trinta e sete euros e trinta e quatro céntimos), uma vez
que ainda acresce a Ficha de Trabalho de lnglés; 0 mesmo acontecendo no quarto
ano, 0 que perfaz um total de 39.93€ (trinta e nove euros e noventa e trés céntimos).
Ora, multiplicando estes valores pelo numero de alunos atualmente inscritos (valores
fornecidos pelos Agrupamentos), chegamos aos seguintes resultados:------------------
---------Primeiro ano - trezentos e noventa e sete alunos a multiplicar por 25.45€
(vinte e cinco euros e quarenta e cinco centimos) é igual a 10.103.65€ (dez mil cento
e trés euros e sessenta e cinco centimos).--------------------------------------------------
----------Segundo ano - quatrocentos e catorze alunos a multiplicar por 27.62€ (vinte
e sete euros e sessenta e dois céntimos) e igual a ‘l1.434.68€ (onze mil quatrocentos
e trinta e quatro euros e sessenta e oito centimos).-—---------------------------------
~~~~~~--Terceiro ano - quatrocentos e trinta e sete alunos a multiplicar por 37.3442
(trinta e sete euros e trinta e quatro céntimos) é igual a 16.317.58€ (dezasseis mil
trezentos e dezassete euros e cinquenta e oito centimos).--------------------------
-~~~-——-—-Quarto ano - quatrocentos e quinze alunos a multiplicar por 39.93€ (trinta e
nove euros e noventa e trés céntimos) é igual a 16.570.95€ (dezasseis mil
quinhentos e setenta euros e noventa e cinco céntimos).-------------------------------------
~--~-----Assim, os valores das Fichas de Trabalho correspondem a um total de
54.426.86€ (cinquenta e quatro mil quatrocentos e vinte e seis euros e oitenta e seis
céntimos), utilizando os valores relativos ao ano letivo dois mil e dezasseis barra dois
mil e dezassete. Como segundo as Livrarias é provavel um aumento no custo das
Fichas de Trabalho no ano letivo dois mil e dezassete barra dois mil e dezoito e ainda
nao temos, neste momento, um numero de alunos definitivo, calculamos um valor
estimado de 62.00015 (sessenta e dois mil euros) para atribuigao de auxilios
economicos, no que respeita a encargos com Fichas de Trabalho complementares
aos Manuais Escolares, no primeiro ciclo do ensino basico, a vigorar no proximo ano
letivo, de acordo com o Regulamento Municipal devidarnente aprovado.-------------——
---------DELIBERAQAO: A Camara delibera, por unanimidade, aprovar a
proposta de Regulamento Municipal, para atribuicao de auxilios econémicos,
relativos as Fichas de Trabalho, no primeiro ciclo do ensino basico, no ano
letivo dois mil e dezassete barra dois mil e dezoito.——--—---------—--—---—~~---------
-------~-Zero dois zero dois.- Presente uma informacao prestada pela Tecnica
Superior de Servigo Social, Isabel Lopes, relacionada com abertura de concurso de
habitagao social de tipologia t-trés, sita no lugar de Penelas, numero quatro,
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Freguesia de Gatim, cuja fotocopia se encontra insertaa folhas quarenta e"'dois"da
minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Camara delibera, por unanimidade,
proceder a abertura do referido concurso, nos termos da informagiéo prestada
pela Técnica. Propoe-se para jlflri os seguintes elementos: Efetivos: Adeiino
Machado, Isabel Lopes e Ana Paula Bettencourt. Suplentes: Alexandrina
Cerqueira e Engenheiro Jorge Pinto.--------------------------------------------------------------
-------~~0s Senhores Vereadores do Partido Sociaiista apresentam a seguinte
declaragao de voto: Votamos favoravelmente a abertura de concurso de habitagao
social a que se refere 0 presente ponto da ordem de trabalhos, reforcando que todo o
procedimento deve ser c_onduzido em obediéncia ao “REGULAMENTO MUN|ClPAL DE
ATRIBUIQAO DE HABITAQAO SOCIAL EM REGIME DE RENDA APOIADA E GESTAO DAS
HABITAQOES PROPRIEDADE DO MUNICIPIO DE VlLA VERDE" aprovado por deliberagao
da Assembleia Municipal, tomada em sessao de vinte e oito de abril de dois mil e
catorze, sob proposta da Camara Municipal, tomada em reuniao de catorze de abril
de dois mil e catorze, tendo sido tornado publico pelo Edital numero quarenta e dois
barra dois mile catorze barra Divisao de Administragao e Finangas.----------------—------
---------Zero dois zero trés.- Ainda, outra informacao prestada pela Técnica Superior
de Servico Social Isabel Lopes, relativa a tarifa Social respeitante a municipe, Justina
Peixoto Fernandes, residents em Bairro Novo, niimero quatro, Freguesia tla Loureira,
deste concelho, cuja fotocopia se encontra inserta a folhas quarenta e trés da minuta
da presente ata. ---------------------------------------------------------------------------------------
-----—--Os Vereadores do Partido Socialista concordam com a remogao do
assunto zero dois zero trés. Antes da votagao referimos que: Da analise ao
historico de informacoes e despachos somos da opiniao que este assunto nao reune
condigoes de ser remetido a Camara. De facto, a informagao é clara e aponta para 0
indeferimento; o Chefe de Divisao ooncordou, a Senhora Vereadora proferiu
despacho para proceder conforme proposto e, por iim, o Senhor Presidente proferiu
o seguinte despacho: “Concordo. Comunique-se. cinco de junho de dois mil e
dezassete. 0 Presidente”. A decisao e, por isso, final. Aparentemente, a Camara néo
tem que se pronunciar porque se trata de uma decisao que nao compete a Camara
decidir. De acordo com a alinea c) do numero dois do artigo cento e quarenta e
quatro do Regulamento Municipal dos Services de Abastecimento Publico de Agua,
de Saneamento de Aguas Residuals Urbanas e de Gestao dos Residuos Solidos
Urbanos do Municipio cie Vila Verde, sob a epigrafe de "Contratos Especiais", ao
Orgao Executivo da Entidade Gestora (no caso do Municipio de Vita Verde é o Orgao
Camara Municipal) compete poder autorizar a celebragao de contratos com tarifas
especiais mediante relatorio/parecer favoravel elaborado pelos Services Socials do
Municipio. E claro que ao orgao compete so autorizar a tarifa social se o parecer for
favorével. Neste caso, 0 parecer aponta para o indeferimento, logo nao tem que ser
remetido a Camara. Alias se tivesse que ser remetido a Camara haveria que se
anular os pareceres quer da Senhora Vereadora, quer do Senhor Presidente.-------—-
---------DELIBERAQAO: O Senhor Presidente da Camara retira 0 assunto da
ordem de trabalhos.------------------------------------------------------------------------------~-
--------Zero dois zero quatro.- Para apreciacéo e posterior envio a Assembleia
Municipal para efeitos de emissao de certidao de reconhecimento do interesse
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publico municipal ao abrigoda alinea a) do "numero quatro do ‘artigoiiiquintofdo
Decreto-Lei numero cento e sessenta e cinco barra dois mil e catorze, de cinco de
novembro alterado pela Lei numero vinte e um barra dois mil e dezasseis, de
dezanove de julho, presente o processo numero zero tres barra dois mil e dezassete
barra cento e noventa e sete, em nome de Adélio José Alves de Azevedo Cardeal,
destinado a uma exploracao pecuaria - classe dois (bovinos para carne e leite), sito
no lugar de Bugreiros, Freguesia de Soutelo, deste concelho, cuia fotocopia se
encontra inserta a folhas quarenta e quatro e quarenta e cinco da minuta da presente
ata. DELIBERAQAO: A Camara deiibera, por unanimidade, reconhecer 0
interesse publico municipal na regularizagao da instalagao, atentos os
pressupostos enunciados e considerando que a atividade em concreto tem
relevante interesse econémico e social. Remeta-se o assunto a Assembleia
Municipal para deliberagao sobre emissao de certidao de reconhecimento de
interesse publico municipal.---------------------------------------------------------------
---------Zero dois zero cinco.- Para apreciagao e posterior envio a Assembleia
Municipal para efeitos de emissao de certidao de reconhecimento do interesse
publico municipal ao abrigo da alinea a) do numero quatro do artigo quinto, do
Decreto-Lei numero cento e sessenta e cinco barra dois mil e catorze, de cinco de
novembro alteradorpela Lei numero vinte e um barra dois mil e dezasseis, de
dezanove de julho, presente o processo numero zero trés barra dois mil e dezassete
barra duzentos e trinta e seis, em nome de Antonio Filipe Cerqueira Antunes,
destinado a uma exploracao pecuaria - classe dois (bovinos para came e leite), sito
no lugar de Posto Maior, Freguesia de Valdreu, deste concelho. cuja fotocopia se
encontra inserta a folhas quarenta e seis e quarenta e sete da minuta da presente
ata. DELIBERAQAO: A Camara delibera, por unanimidade, reconhecer o
interesse publico municipal na regularizacao da instalagao, atentos os
pressupostos enunciados e considerando que a atividade em concreto tem
relevante interesse econémico e social. Remeta-se 0 assunto a Assembleia
Municipal para deliberagao sobre emisséio de certidao de reconhecimento de
interesse publico municipal.~~---~--------—---—-—-—------—-—-—-——-—----—~-----------
--~~—-—-Zero dois zero seis.- Para apreciacao e posterior envio a Assembleia
Municipal para efeitos de emissao de certidao de reconhecimento do interesse
publico municipal ao abrigo da alinea a) do numero quatro do artigo quinto, do
Decreto-Lei numero cento e sessenta e cinco barra dois mil e catorze, de cinco de
novembro alterado pela Lei numero vinte e um barra dois mil e dezasseis, de
dezanove de julho, presente o processo numero zero trés barra dois mil e dezassete
barra duzentos e quarenta, em nome de Maria Rosa Saraiva Pereira, destinado a
uma exploragao pecuaria (bovinos e ovinos), sito no lugar de Lagoa, trés, Freguesia
de Turiz, deste concelho, cuja fotocopia se encontra inserta a folhas quarenta e oito e
quarenta e nove da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Camara delibera,
por unanimidade, reconhecer o interesse publico municipal na reguiarizagao da
instalagao, atentos os pressupostos enunciados e considerando que a
atividade em concreto tem relevante interesse economico e social. Remeta-se o
assunto a Assembleia Municipal para deliberacao sobre emissao de certidao de
reconhecimento de interesse publico municipaI.~------~~-~~-~-~~~~-~~~~~-~---------~~~---—
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---------Zero dois zero sete.- Paras apreciacaor errposterior envio a ‘Assembleia
Municipal para efeitos de emissao de certidao de reconhecimento do interesse
publico municipal ao abrigo da alinea a) do numero quatro do artigo quinto, do
Decreto-Lei nurnero cento e sessenta e cinco barra dois mil e catorze, de cinco de
novembro alterado pela Lei numero vinte e um barra dois mil e dezasseis, de
dezanove de julho, presente 0 processo numero zero trés barra dois mil e dezassete
barra duzentos e trinta e oito, em nome de Hermenegildo Adelino Torres Rego,
destinado a uma exploracao pecuaria - classe dois (bovinos para produgao de leite),
sito na Avenida da Liberdade, da Uniao de Freguesias de Escariz (Sao Mamede) e
Escariz (Sao Martinho), deste concelho, cuja fotocopia se encontra inserta a folhas
cinquenta e cinquenta e um da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Camara
delibera, por unanimidade, reconhecer 0 interesse publico municipal na
regularizacao da instalagao, atentos os pressupostos enunciados e
considerando que a atividade em concreto tem relevante interesse economico
e social. Remeta-se 0 assunto a Assembleia Municipal para deliberacao sobre
emissao de certidao de reconhecimento de interesse publico municipal.---------~-
--------~~Zero dois zero oito.- Para apreciacao e posterior envio a Assembleia
Municipal para efeitos de emissao de certidao de reconhecimento do interesse
publico municipal ao abrigo da alinea a) do ntamero quatro do artigo quinto, do
Decreto-Lei numero cento e sessenta e cinco barra dois mil e catorze, de cinco de
novembro alterado pela Lei numero vinte e um barra dois mil e dezasseis, de
dezanove de iulho, presente o processo numero zero trés barra dois mil e dezassete
barra duzentos e trinta e cinco, em nome de José Francisco Pires de Sousa
Goncalves, destinado a uma exploracao pecuaria - classe trés, sito no lugar de
Carvalho, Freguesia da Lage, deste concelho, cuja fotocopia se encontra inserta a
folhas cinquenta e dois e cinquenta e trés da minuta da presente ata.
DELIBERAQAO: A Camara delibera, por unanimidade, reconhecer o interesse
publico municipal na regularizacao da instalacao, atentos os pressupostos
enunciados e considerando que a atividade em concreto tem relevante
interesse econémico e social. Remeta-se 0 assunto a Assembleia Municipal
para deliberagao sobre emissao de certidao de reconhecimento de interesse
pflblico municipal.------------------------------------------------------------------------
--------Zero dois zero nove.- Para apreciacao e posterior envio a Assembleia
Municipal para efeitos de emissao de certidao de reconhecimento do interesse
publico municipal ao abrigo da alinea a) do numero quatro do artigo quinto, do
Decreto-Lei numero cento e sessenta e cinco barra dois mil e catorze, de cinco de
novembro alterado pela Lei numero vinte e um barra dois mil e dezasseis, de
dezanove de julho, presente 0 processo numero zero trés barra dois mil e dezassete
barra trezentos e trinta e quatro, em nome de José Joaquim Alves Caridade,
destinado a uma exploracao pecuaria (bovinos), sito no lugar de Boucinhas, onze, da
Uniao das Freguesias de Pico de Regalados, Gondiaes e Mos deste concelho, cuja
fotocopia se encontra inserta a folhas cinquenta e quatro e cinquenta e cinco da
minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Camara delibera, por unanimidade,
reconhecer 0 interesse publico municipal na regularizagao da instalagao,
atentos os pressupostos enunciados e considerando que a atividade em
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concretotem "relevante interesse economico eiisocial. Remeta-se o”ass"u'n”to”a
Assembleia Municipal para deliberagao sobre emissao de certidao de
reconhecimento de interesse publico municipal.---------------------------------------------
-----~----Zero dois dez.-» Para apreciacao e posterior envio a Assembieia Municipal
para efeitos de emissao de certidao de reconhecimento do interesse publico
municipal ao abrigo da alinea a) do numero quatro do artigo quinto, do Decreto-Lei
numero cento e sessenta e cinco barra dois mil e catorze, de cinco de novembro
alterado pela Lei numero vinte e um barra dois mil e dezasseis, de dezanove de
julho, presente o processo numero zero trés barra dois mil e dezassete barra
duzentos e trinta e nove, em nome de Anabela Ferreira Lopes Queiros, destinado a
uma exploracao pecuaria ~ classe trés, (bovinos, ovinos e caprinos), sito no lugar de
Rilheira, Freguesia de Oleiros, deste concelho, cuja fotocopia se encontra inserta a
folhas cinquenta e seis e cinquenta e sete da minuta da presente ata.
DELIBERAQAO: A Camara delibera, por unanimidacle, reconhecer 0 interesse
pfiblico municipal na regularizagao da instalacao, atentos os pressupostos
enunciados e considerando que a atividade em concreto tem relevante
interesse economico e social. Remeta-se o assunto a Assembleia Municipal
para deliberacao sobre emissao de certidao de reconhecimento de interesse
publico municipal.------------------------------------------------------------------------------
~~~~~~---Zero dois onze.- Para apreciagao e posterior envio a Assembleia Municipal
para efeitos de emissao de certidao de reconhecimento do interesse pubiico
municipal ao abrigo da alinea a) do numero quatro do artigo quinto, do Decreto-Lei
numero cento e sessenta e cinco barra dois mil e catorze, de cinco de novembro
alterado pela Lei numero vinte e um barra dois mil e dezasseis, de dezanove de
julho, presente o processo numero zero trés barra dois mil e dezassete barra
duzentos e trinta e sete, em nome de Rosa dos Anjos Araujo Pires Talina, destinado a
uma exploracao pecuaria (classe tres - bovinos), sito no lugar de Quartas, duzentos
e cinquenta da Uniao das Freguesias de Sande, Vilarinho, Barros e Gomide, deste
concelho, cuja fotocopia se encontra inserta a folhas cinquenta e oito e cinquenta e
nove da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Camara delibera, por
unanimidade, reconhecer 0 interesse publico municipal na regularizagao da
instalagao, atentos os pressupostos enunciados e considerando que a
atividade em concreto tem relevante interesse econémico e social. Remeta-se o
assunto a Assembleia Municipal para deliberagao sobre emissao de certidao de
reconhecimento de interesse publico municipal.---------------------------------------
----—-—-Zero dois doze.- Para apreciagao e posterior envio a Assembleia Municipal
para efeitos de emissao de certidao de reconhecimento do interesse publico
municipal ao abrigo da alinea a) do numero quatro do artigo quinto, do Decreto-Lei
numero cento e sessenta e cinco barra dois mil e catorze, de cinco de novembro
alterado pela Lei numero vinte e um barra dois mil e dezasseis, de dezanove de
julho, presente o processo numero zero trés barra dois mil e dezassete barra
trezentos e dezanove, em nome de Alcino Lourenco da Silva, destinado a uma
exploragao pecuaria (bovinos, ovinos e caprinos), sito no lugar de Mixoes de Baixo,
Freguesia de Valdreu, deste concelho, cuja fotocopia se encontra inserta a folhas
sessenta e sessenta e um da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Camara

7/16

fir
\

\



Fls
ATA DA REUNIAO ORDINARIA DE 1910612017

delibera, por unanimidade,"reconhecer so interesse Dpublicor"municiipalwnai
regularizagao da instalacao, atentos os pressupostos enunciados e
considerando que a atividade em concreto tem relevante interesse economico
e social. Remeta-se 0 assunto a Assembleia Municipal para deliberagao sobre
emissao de certidao de reconhecimento de interesse publico municipal.~~~--------
---------Zero dois treze.- Para apreciacao e posterior envio a Assembleia Municipal
para efeitos de emissao de certidao de reconhecimento do interesse pubiico
municipal ao abrigo da alinea a) do numero quatro do artigo quinto, do Decreto-Lei
numero cento e sessenta e cinco barra dois mil e catorze, de cinco de novembro
alterado pela Lei numero vinte e um barra dois mil e dezasseis, de dezanove de
julho, presente o processo numero zero trés barra dois mil e dezassete barra
trezentos e quarenta e tres, em nome de Maria da Conceicao Lopes Pereira,
destinado a uma exploracao pecuaria - classe trés, (bovinos), sito na Travessa da
Quinta, Freguesia de Loureira, deste concelho, cuja fotocopia se encontra inserta a
folhas sessenta e dois e sessenta e trés da minuta da presente ata. DELIBERAQAO:
A Camara delibera, por unanimidade, reconhecer 0 interesse publico municipal
na regularizagao da instaiagao, atentos os pressupostos enunciados e
considerando "que a atividade em concreto tem relevante interesse econémico
e social. Remeta-se 0 assunto a Assembleia Municipal para deliberacao sobre
emissao de certidao de reconhecimento de interesse publico municipal.---------
~--~----Zero dois catorze.- Para apreciacao e posterior envio a Assembleia
Municipal para efeitos de emissao de certidao de reconhecimento do interesse
publico municipal ao abrigo cia alinea a) do numero quatro do artigo quinto, do
Decreto-Lei numero cento e sessenta e cinco barra dois mil e catorze, de cinco de
novembro alterado pela Lei numero vinte e um barra dois mil e dezasseis, de
dezanove de julho, presente o processo numero zero trés barra dois mil e dezassete
barra trezentos e quarenta e seis, em nome de Rosa Maria da Mota Antunes,
destinado a uma exploracao pecuaria ~ (classe trés » bovinos), sito no lugar de
Talhos, cento e noventa e nove, da Uniao das Freguesias de Pico de Regalados,
Gondiaes e Mos, deste concelho, cuja fotocopia se encontra inserta a folhas
sessenta e quatro e sessenta e cinco da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A
Camara delibera, por unanimidade, reconhecer o interesse publico municipal
na regularizagao da instalagao, atentos os pressupostos enunciados e
considerando que a atividade em concreto tem relevante interesse econémico
e social. Remeta-se 0 assunto a Assembleia Municipal para deliberacao sobre
emissao de certidao cle reconhecimento de interesse publico municipal.--------
---------Zero dois quinze.- Para apreciagao e posterior envio a Assembleia Municipal
para efeitos de emissao de ceriidao de reconhecimento do interesse publico
municipal ao abrigo da alinea a) do numero quatro do artigo quinto, do Decreto-Lei
numero cento e sessenta e cinco barra dois mil e catorze, de cinco de novembro
alterado pela Lei numero vinte e um barra dois mil e dezasseis, de dezanove de
julho, presente 0 processo numero zero trés barra dois mil e dezassete barra
trezentos e quarenta e cinco, em nome de Vitor Duarte Fernandes Dias, destinado a
uma exploracao pecuaria - (classe trés - bovinos), sito no lugar de Casais de Vide da
Freguesia de Aboim da Nobrega e Gondomar, deste concelho, cuja fotocopia se
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encontra insertaafolhas sessenta eseise sessentae sete da minutarrrrdapresente
ata. DELIBERAQAO: A Cémara delibera, por unanimidade, reconhecer 0
interesse pubiico municipal na regularizacéo da instalagao, atentos os
pressupostos enunciados e considerando que a atividade em concreto tem
relevante interesse econémico e social. Remeta-se o assunto a Assembleia
Municipal para deliberacao sobre emissao de certidao de reconhecimento de
interesse publico municipal.--------------------------------------------------------------------
---------Zero dois dezasseis.- Para apreciacao e posterior envio a Assembleia
Municipal para efeitos de emissao de certidao de reconhecimento do interesse
publico municipal ao abrigo da alinea a) do numero quatro do artigo quinto, do
Decreto-Lei numero cento e sessenta e cinco barra dois mil e catorze, de cinco de
novembro alterado pela Lei numero vinte e um barra dois mil e dezasseis, de
dezanove de julho, presente o processo numero zero trés barra dois mil e dezassete
barra trezentos e quarenta e sete, em nome de Jeronimo Cerqueira da Costa,
destinado a uma exploracao pecuaria - (classe trés ~ bovinos), sito no lugar de
Mixoes da Serra de Vide - da Freguesia cle Valdreu, deste concelho, cuja fotocopia se
encontra inserta a folhas sessenta e oito e sessenta e nove da minuta da presente
ata. DELIBERAQAO: A Cémara delibera, por unanimidade, reconhecer 0
interesse publico municipal na regularizagao da instalagao, atentos os
pressupostos enunciados e considerando que a atividade em concreto tem
relevante interesse economico e social. Remeta-se 0 assunto a Assembleia
Municipal para deliberacao sobre emissao de certidao de reconhecimento de
interesse publico municipal.--------------------------------------------------------------
---------Zero dois dezassete.- Para apreciacao e posterior envio a Assembleia
Municipal para efeitos de emissao de certidao de reconhecimento do interesse
publico municipal ao abrigo da alinea a) do numero quatro do artigo quinto, do
Decreto-Lei numero cento e sessenta e cinco barra dois mil e catorze, de cinco de
novembro alterado pela Lei numero vinte e um barra dois mil e dezasseis, de
dezanove de julho, presente o processo numero zero trés barra dois mii e dezassete
barra trezentos e seis, em nome de Teresa Queiros da Siiva, destinado a uma
exploracao pecuaria - (classe trés - bovinos), sito na Travessa de Visage de Baixo,
um da Freguesia de Cervaes, deste concelho, cuja fotocopia se encontra inserta a
folhas setenta e setenta e um da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A
Camara delibera, por unanimidade, reconhecer o interesse publico municipal
na regularizacao da instalacao, atentos os pressupostos enunciados e
considerando que a atividade em concreto tem relevante interesse eccnomico
e social. Remeta-se 0 assunto a Assembleia Municipal para deliberacao sobre
emissao de certidao de reconhecimento de interesse pilblico municipal.-----—
---------Zero dois dezoito.- Para apreciacao e posterior envio a Assembleia
Municipal para efeitos de emissao de certidao de reconhecimento do interesse
publico municipal ao abrigo da alinea a) do numero quatro do artigo quinto, do
Decreto-Lei numero cento e sessenta e cinco barra dois mil e catorze, de cinco de
novembro alterado pela Lei numero vinte e um barra dois mil e dezasseis, de
dezanove de julho, presente o processo numero zero trés barra dois mil e dezassete
barra duzentos e catorze, em nome de Gloria da Purificagzéo Peixoto Sousa,
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destinado era uma exploracao pecuaria -"(classe dois r- bovinos), sito ’no"lugar“de
Fontelo da Freguesia de Soutelo, deste concelho, cuja fotocopia se encontra inserta
a folhas setenta e dois e setenta e trés da minuta da presente ata. DELIBERACAO:
A Camara delibera, por unanimidade, reconhecer o interesse publico municipal
na regularizacao da instalagéio, atentos os pressupostos enunciados e
considerando que a atividade em concreto tem relevante interesse econémico
e social. Remeta-se 0 assunto a Assembleia Municipal para deliberagao sobre
emissao de certidao de reconhecimento de interesse publico municipal.-----------
-------—---Zero dois dezanove.- Para apreciacao e posterior envio a Assembleia
Municipal para efeitos de emissao de certidao de reconhecimento do interesse
publico municipal ao abrigo da alinea a) do numero quatro do artigo quinto, do
Decreto-Lei numero cento e sessenta e cinco barra dois mil e catorze, de cinco de
novembro alterado pela Lei numero vinte e um barra dois mil e dezasseis, de
dezanove de julho, presente o processo numero zero trés barra dois mil e dezassete
barra duzentos e quatro, em nome de Lucas Antonio Oiiveira Machado, destinado a
uma exploracao pecuaria - (classe dois - bovinos), sito no lugar da Corga, da
Freguesia de Cabanelas, deste concelho, cuja fotocopia se encontra inserta a folhas
setenta e quatro e setenta e cinco da minuta da presente ata. DELIBERACAO: A
Céimara delibera, por unanimidade, reconhecer o interesse publico municipal
na regularizagéio da instalagao, atentos os pressupostos enunciados e
considerando que a atividade em concreto tem relevante interesse economico
e social. Remeta-se o assunto a Assembleia Municipal para deliberacao sobre
emissao de certidao de reconhecimento de interesse publico municipal.----------
----------Zero dois vinte.- Para apreciacao e posterior envio a Assembleia Municipal
para efeitos de emissao de ceitidao de reconhecimento do interesse publico
municipal ao abrigo da alinea a) do numero quatro do artigo quinto, do Decreto-Lei
numero cento e sessenta e cinco barra dois mil e catorze, de cinco de novembro
alterado pela Lei numero vinte e um barra dois mil e dezasseis, de dezanove de
julho, presente o processo numero zero trés barra dois mil e dezassete barra cento e
noventa e cinco, em nome de Domingos Carvalho Amorim, destinado a uma
exploracao pecuaria (bovinos), sito no lugar de Fontes, da Uniao das Freguesias de
Marrancos e Arcozelo, deste concelho, cuja fotocopia se encontra inserta a joihas
setenta e seis e setenta e sete da minuta da presente ata. DELIBERACAO: A
Camara delibera, por unanimidade, reconhecer o interesse publico municipal
na regularizagao da instalagao, atentos os pressupostos enunciados e
considerando que a atividade em concreto tem relevante interesse economico
e social. Remeta-se o assunto a Assembleia Municipal para deliberagao sobre
emissao de certidao de reconhecimento de interesse publico municipal.-----------
~-——---Zero dois vinte e um.- Para apreciacao e posterior envio a Assembleia
Municipal para efeitos de emissao de certidao de reconhecimento do interesse
publico municipal ao abrigo da alinea a) do numero quatro do artigo quinto, do
Decreto-Lei numero cento e sessenta e cinco barra dois mil e catorze, de cinco de
novembro alterado pela Lei numero vinte e um barra dois mil e dezasseis, de
dezanove de julho, presente o processo numero zero trés barra dois mil e dezassete
barra cento e noventa e quatro, em nome de Euialia Alves da Costa, destinado a uma
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exploracao pecuaria -(bovinos), sitona Rua”Central, sessentaetrés‘ 'da”Freguesia
de Atiaes, deste concelho, cuja fotocopia se encontra inserta a folhas setenta e oito e
setenta e nove da minuta da presente ata. DELIBERACAO: A Camara delibera, por
unanimidade, reconhecer 0 interesse publico municipal na regularizagao da
instalacao, atentos os pressupostos enunciados e considerando que a
atividade em concreto tem relevante interesse economico e social. Remeta-se o
assunto a Assembleia Municipal para deliberacao sobre emisséo de certidao de
reconhecimento de interesse publico municipal.-------------------------------------------
----------Zero dois vinte e dois.- Para apreciacao e posterior envio a Assembleia
Municipal para efeitos de emissao de certidao de reconhecimento do interesse
piliblico municipal ao abrigo da alinea a) do numero quatro do artigo quinto, do
Decreto-Lei numero cento e sessenta e cinco barra dois mil e catorze, de cinco de
novembro alterado pela Lei nurnero vinte e um barra dois mil e dezasseis, de
dezanove de juiho, presente o processo numero zero trés barra dois mil e dezassete
barra duzentos e trinta e quatro, em nome de Sérgio Anibal de Sousa Alves,
destinado a uma exploracao pecuaria, sito no lugar de Viso, da Uniao das Freguesias
da Ribeira do Neiva, deste concelho, cuja fotocopia se encontra inserta a folhas
oitenta e oitenta e um da minuta da presente ata. DELIBERACAO: A Camara
delibera, por unanimidade, reconhecer o interesse publico municipal na
regularizagao da instalacao, atentos os pressupostos enunciados e
considerando que a atividade em concreto tem relevante interesse econémico
e social. Remeta-se o assunto a Assembleia Municipal para deiiberagao sobre
emissao de certidao de reconhecimento de interesse publico municipal.---------
~--~------Zero dois vinte e trés.- Para apreciacao e posterior envio a Assembleia
Municipal para efeitos de emisséo de certidao de reconhecimento do interesse
publico municipal ao abrigo da alinea a) do numero quatro do artigo quinto, do
Decreto-Lei numero cento e sessenta e cinco barra dois mil e catorze, de cinco de
novembro alterado peia Lei numero vinte e um barra dois mil e dezasseis, de
dezanove de julho, presente o processo numero zero trés barra dois mil e dezassete
barra duzentos e trinta e trés, em nome de Aivaro Faria Rodrigues, destinado a uma
exploracao pecuaria - (bovinos), sito no lugar de Varziela, da Freguesia Moure, deste
concelho, cuja fotocopia se encontra inserta a folhas oitenta e dois e oitenta e trés da
minuta da presente ata. DELIBERACAO: A Camara delibera, por unanimidade,
reconhecer o interesse publico municipal na regularizagao da instalacao,
atentos os pressupostos enunciados e considerando que a atividade em
concreto tem relevante interesse econémico e social. Remeta-se 0 assunto a
Assembleia Municipal para deliberagao sobre emisséio de certidao de
reconhecimento de interesse publico municipal.---------------------------------
-------Zero dois vinte e quatro.- Para apreciacao e posterior envio a Assembleia
Municipal para efeitos de emissao de certidao de reconhecimento do interesse
publico municipal ao abrigo da alinea a) do numero quatro do artigo quinto, do
Decreto-Lei numero cento e sessenta e cinco barra dois mil e catorze, de cinco de
novembro alterado pela Lei numero vinte e um barra dois mil e dezasseis, de
dezanove de julho, presente o processo numero zero trés barra dois mil e dezassete
barra duzentos e quarenta e dois, em nome de Aida da Silva Arros, destinado a uma
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exploracao pecuaria - (classieidois-7 bovinos), sitoino lugaride FonteiCarreira‘,"ce'nto‘e
dois da Freguesia de Oleiros, deste concelho, cuja fotocopia se encontra inserta a
folhas oitenta e quatro e oitenta e cinco da minuta da presente ata. DELIBERACAO:
A Camara delibera, por unanimidade, reconhecer 0 interesse publico municipal
na regularizagao da instalacao, atentos os pressupostos enunciados e
considerando que a atividade em concreto tem relevante interesse econémico
e social. Remeta-se o assunto a Assembleia Municipal para deliberacao sobre
emissao de certidao de reconhecimento de interesse publico municipal.-----------
--------Zero dois vinte e cinco.- Presents 0 processo numero zero dois barra dois
mil e quinze barra duzentos e cinquenta e sete, em nome de Cavez, Sociedade
lmobiliaria, Limitada, sito no lugar da lgreja, Freguesia da Lage, para deliberacao
sobre a reducao da caucao requerida ao abrigo do disposto na alinea b) do numero
quatro e numero cinco do artigo cinquenta e quatro do Regime Juridico de
Urbanizacao e Edificacao, atento a informacao prestada pelo Técnico Superior,
Engenheiro Carlos Macedo, constants o respetivo processo, cuja fotocopia se
encontra inserta a folhas oitenta e seis e oitenta e sete da minuta da presente ata.
DELIBERACAO: Deliberado, por unanimidade, deliberar a redugao da caugao
requerida ao abrigo do disposto na alinea b) do numero quatro e numero cinco
do artigo cinquenta e quatro do Regime Juridico de Urbanizagao e Edificacao,
atento a informagao prestada pelo Técnico Superior, Engenheiro Carlos
Macedo, constante 0 respetivo processo.---------------------------------------------------
---------Zero dois vinte e seis.- Para aprovacao da Excelentissima Camara,
presente o protocolo a celebrar entre o Municipio de Vila Verde e a Uniao de
Freguesias do Vade, relativo a transporte diario de criancas no ano letivo dois mil e
dezassete barra dois mil e dezoito, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas
oitenta e oito a noventa e quatro da minuta da presente ata.-----------------------------~-
-------Os Vereadores do Partido Socialista, afirmando desde ja que votaréo
favoravelmente, referem que devera ser corrigido o nome do Presidente da
Junta, que é Carlos Manuel Brito Cacao e nao José Carlos Brito Cacao como
vem mencionado no referido protocolo.—--- -— —--— ------------
---------DELIBERACAO: A Camara delibera, por unanimidade, aprovar 0
respetivo protocolo. O nome do Presidente da Junta ira ser corrigido.---------~-
--------Zero dois vinte e sete.- Para apreciacao e posterior envio a Assembleia
Municipal para efeitos de emissao de certidao de reconhecimento do interesse
pubiico municipal ao abrigo da alinea a) do numero quatro do artigo quinto, do
Decreto-Lei numero cento e sessenta e cinco barra dois mii e catorze, de cinco de
novembro alterado pela Lei numero vinte e um barra dois mil e dezasseis, de
dezanove de iulho, presente o processo numero zero trés barra dois mii e dezassete
barra trezentos e cinquenta e trés, em nome de Maria da Conceicéo Carneiro Abreu,
destinado a uma exploragao pecuaria - (classe trés - bovinos), sito no lugar de
Ramalha, da Freguesia de Turiz, deste concelho, cuja fotocopia se encontra inserta
a folhas noventa e cinco e noventa e seis da minuta da presente ata.
DELIBERACAO: A Cémara delibera, por unanimidade, reconhecer 0 interesse
publico municipal na regularizacao da instalacao, atentos os pressupostos
enunciados e considerando que a atividade em concreto tem relevante
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interesserreconomico‘ e ‘social. Remetal-se to assunto “as AssembleiaMunicipal
para deliberacao sobre emissao de certidao de reconhecimento de interesse
publico municipaI.-----------------------------------------------------------------~~--------------------
----------Zero dois vinte e oito.- Presente a proposta apresentada pelo Senhor
Presidente da Cémara, relativa a aquisicao da parcela sete do Plano de Pormenor da
Zona Envolvente da lgreja Matriz de Viia Verde, instruida com a minuta do Contrato-
Promessa de Compra e Venda e informacao prestada pelo Senhor Engenheiro José
Bezerra, cuja fotocopia se encontra inserta de foihas noventa e sete a cento e seis da
minuta da presente ata.-----------—-—----~~---------------------------------------------------------
---------Antes da votacao do ponto zero dois vinte e oito, gostariamos de
questionar o Senhor Presidente sobre: E proposto pelo Senhor Presidente a
aquisicao da parcela sete do piano de pormenor, sem que se saiba qua! 0 destino da
mesma, agradecia que tal facto seja esclarecido. Alérn disso, desejava também
esclarecer os motivos/assuntos:-----------------------------------------------------------------~-
-------a) Na clausula quatro do contrato de promessa de compra e venda é referido
que “O QUINTO OUTORGANTE, na qualidade em que intervem neste contrato aceita
todo 0 seu clausulado, considerando~o de relevante interesse municipal".
Desconhece-se qual o fundamento que leva a esta consideracao;------------------—-
---------b) O Documento produzido pelo Senhor Presidente esta datado de nove de
junho de dois mil e dezassete e refere-se ao valor de 189.950,00 € (cento e oitenta e
nove mil novecentos e cinquenta euros) que fora apurado pelo Engenheiro Bezerra
na informacao por si prestada em doze de junho de dois mil e dezassete, ou seja, em
data posterior ao documento produzido pelo Senhor Presidente (nove de junho de
dois mil e dezassete);------------------------------------------------------------------------
--~-——c) O Engenheiro Bezerra, aplicando urn modelo assente no codigo de
expropriacoes, chega a um valor de 48€/m2 (quarenta e oito euros por metro
quadrado) (0 valor esta errado ja que a operacao matematica resulta em 47,64€
(quarenta e sete euros e sessenta e quatro céntimos)), sendo este valor de acordo
com o codigo de expropriacoes o justo valor a indemnizar - nao podemos esquecer
que o Estado Portugués é uma pessoa de bem e paga o justo valor;---------------
----——-cl) O valor de 48€lm2 (quarenta e oito euros por metro quadrado) obtido pelo
Senhor Engenheiro Bezerra, foi aumentado em cerca de trinta e cinco virgula
quarenta e dois por cento (trinta e seis virgula quarenta e quatro por cento
considerando o valor de 47.64€1m2 (quarenta e sete euros e sessenta e quatro euros
por metro quadrado) obtido da expressao matematica), aumento manifestamente
desproporcionado face ao valor obtido pelo modelo assente no método
expropriativo;--------------------------------------------------------------------------------
---------e) Curiosamente o valor de 65€/m2 (sessenta e cinco euros por metro
quadrado) “arbitrado” pelo Engenheiro Bezerra coincidiu com 0 valor que permitiu,
trés dias antes, chegar ao valor de 189.950,00€ (cento e oitenta e nove mil
novecentos e cinquenta euros) e que o Senhor Presidente indicou no documento por
si produzido em nove de junho de dois mil e dezassete;----------------------------------
~-~-------1) Por outro lado, a avaliacao realizou-se aclmitindo uma casa nova. Nao sera
esse 0 caso, por isso, o seu valor atual nao é seguramente o indicado na informacao
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ou seja r141.620,00€ (cento er quarenta e um mil iseiscentosevinteeuros), idevendo,
por certo ser manifestamente inferior.--------------------------------------------------------------
----------0 Senhor Presidente sobre 0 assunto esclarece o seguinte: lnicialmente
os proprietarios pretendiam no émbito desta transacao, uma permuta de um lote de
terreno que a Camara possui na Avenida Antonio Ribeiro Guimaraes, tendo sido feita
essa avaliacao pelo Senhor Engenheiro Bezerra. Sucede que a oltima da hora os
proprietarios comunicaram que pretendiam que esta aquisicao fosse feita com base
no pagamento em numerario e desistindo do lote em causa.--------------------------------
----------DELIBERACAO: A Camara delibera, por unanimidade, proceder a
aquisicao e aprovar a minuta do contrato-promessa de compra e venda, do
prédio urbano, composto por casa de dois pavimentos com quintal, e andar,
com logradouro, sito no lugar da Cachada, da Freguesia de Vila Verde e
Barbudo deste concelho. Remeter o assunto a Assembleia Municipal. Devendo
proceder-se a correcao do valor em causa dos valores referidos na respetiva
formula.---------------------------------------------------------------------------------------
-—------Antes da votacao do ponto zero dois vinte e nove, importa ter em conta
o seguinte: O requerente nao cumpriu o contrato que outorgou em dezassete de
maio de dois mil e dez, designadamente quanto a obrigacao de construir no prazo
de dois anos, e nao solicitou (ao que é possivel apurar pelos documentos que
instruem o processo) adiamento da construcao pelos motivos agora invocados,
nomeadamente a crise economica; Por seu turno o Municipio deveria ter-Ihe aplicado
uma sangao penal de um por cento por cada més de atraso na apresentagao do
projeto (valor em meu entender obrigatorio, tendo em conta a redacao da clausuia
DECiMA PRIMEIRA do contrato). Perante 0 incumprimento do contrato, entendo que
deveria ser acionado o direito de opcao pelo Municipio, pagando 0 valor page pelo
requerente na aquisicao, sem prejuizo de celebrar posteriormente um novo contrato
de compra e venda com a empresa a VILAVERDE & VILA VERDE, L|MlTADA, NIPC CINCO
UM TRES SETE DOIS QUATRO SETE QUATRO ClNCO.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~—-
----------Zero dois vinte e nove.- Uma informacao prestada pela Chefe da Divisao
Juridica, Dr“ Angela Pinheiro, relativa ao direito de preferéncia: Lote de terreno (G-
Dois), destinado a construcao de uma unidade industrial, sito no lugar de Geme, em
nome de "VilaVerde & VilaVerde, Limitada", cuja fotocopia se encontra inserta_de
folhas cento e sete a cento e trinta e um da minuta da presente ata. DELIBERACAO:
A Camara concorda, por unanimidade, com a informagao da Divisao Juridica.
Assim, considerando toda a fundamentagao constants do requerimento,
transcrita na referida informacao, a Camara delibera autorizar a venda do bem
imovel identificado na informagao da Chefe da Divisao Juridica, nao exercendo
do direito de preferéncia e dispensa o requerente Mario Antonio Vilaverde da
Cunha, do pagamento da clausula penal prevista no contrato de promessa de
compra e venda.——---------------------------------------------------------------------—-
------~-Zero dois trinta.- A informacao, subscrita pela Assistente Social, Isabel
Lopes, tendente ao pedido de apoio financeiro no montante de € 2.000.00 (dois mil
euros), para a despesa com a realizacao “Campo de Férias" para criancas e jovens
entre os seis e dezasseis anos de idade a levar a efeito pelas entidades constantes
na informacao prestada. cuja fotocopia se encontra inserta de folhas cento e trinta e
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dois a cento e trinta’ e quatro idaiiiminuta “dai "prese"nie“ata. ADELIBERAQAOE
Deliberado, por unanimidade, atribuir 0 apoio financeiro no montante de €
2.000,00 (dois mil euros), para os fins pretendidos e nos termos da informacao
prestada.--------------------------------------------------------------------------------------------------
---------»Zero dois trinta e um.- Para apreciacao e posterior envio a Assembieia
Municipal para efeitos de emissao de certidao de reconhecimento do interesse
publico municipal ao abrigo da alinea a) do numero quatro do artigo quinto, do
Decreto-Lei nomero cento e sessenta e cinco barra dois mil e catorze, de cinco de
novembro alterado pela Lei nomero vinte e um barra dois mil e dezasseis, de
dezanove de julho, presente 0 processo numero zero trés barra dois mil e dezassete
barra trezentos e sessenta e sete, em nome de Joao Afonso Araujo, destinado a uma
atividade Industrial - carpintaria, sito no lugar de Carvalhais, da Freguesia da Lage,
deste concelho, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas cento e_trinta e cinco a
cento e trinta e sete da minuta da presente ata. DELIBERACAO: A Camara
delibera, por unanimidade, reconhecer o interesse publico municipal na
regularizacao da instalagao, atentos os pressupostos enunciados e
considerando que a atividade em concreto tem reievante interesse economico
e social. Remeta-se o assunto a Assembleia Municipal para deliberacao sobre
emissao de certidao de reconhecimento de interesse pfiblico municipal.—---------
--------Zero dois trinta e dois.- Presente o processo zero um barra dois mil e
catorze barra nove, em nome de Deolinda Cerqueira Dias Vieira, de uma ampiiacao e
reconstrucao de uma habitacao, sita no lugar de Assento da Uniao de Freguesias da
Ribeira do Neiva, relativo a caducidade da Licenga ao abrigo do numero cinco do
artigo setenta e um do Regime Juridico de Urbanizacao e Edificacao, por forca das
aplicacao do disposto no numero dois do referido artigo, cuja fotocopia se encontra
inserta de folhas cento e trinta e oito a cento e quarenta da minuta da presente ata.
DELIBERACAO: Deliberado, por unanimidade, declarar a caducidade da
licenca, ao abrigo do nomero trés do artigo setenta e um do Regime Juridico de
Urbanizacao e Edificacao, pelas razoes invocadas nas informacoes constantes
do processo.-------------- -- --- - . —- -——-- -~----------
----------Zero dois trinta e tres.- Uma informacao prestada pelo Chefe da Divisao de
Projetos e Obras, relacionada com a empreitada “Requalificacao e Modernizacao da
Escola Basica da Vila de Prado", designadamente com a aprovacao do projeto de
execucao, decisao de contratar, escolha do tipo de procedimento, aprovacao do
programa de concurso e caderno de encargos, nomeacao do jori e delegacao de
competéncias no jliiri de procedimento, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas
cento e quarenta e um a duzentos e nove da minuta da presente ata.——----------------
-------—Antes cla votagao do ponto zero dois trinta e trés, e referindo desde ja
que iremos votar favoravelmente, refere-se que tecnicamente as varias pecas que
constituem o processo aqui proposto a concurso foram organizadas e verificadas
pelos competentes servicos técnicos do Municipio de Vila Verde, e, dada a sua
idoneidade nao nos merece qualquer reparo, salvo o facto da informagao do Chefe
de Divisao referir que a empreitada cie “Requalificacao e Modernizacao da Escola
Basica da Vila de Prado“ sera levada a efeito na Freguesia da Vila de Prado e nao na
Freguesia de Vila Verde e Barbudo como mencionado.-----------------------------------
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----+--‘-DELIBERACAO:A"Can1ara idelibeira, por""un”animidadei, "a”prova'ri"6'"pir6jeto
de execucao, contratar a empreitada “Requalificagao e Modernizacao da Escola
Basica da Vila de Prado" através do procedimento de concurso poblico sem
publicagao no Jornal Oficial da Uniao Europeia, delibera ainda, aprovar 0
programa de concurso e caderno de encargos e nomear como juri de concurso
os seguintes elementos: Presidente: Arquiteto Antonio Nogueira; Vogais:
Engenheiro José Bezerra e Engenheiro Jorge Pinto; Suplentes: Engenheiro
Paulo Pereira e Dr. Nuno Mota. Mais delibera, delegar todas competéncias
atribuidas pelo Codigo dos Contratos Poblicos, no jori do procedimento com
excecao da decisao de adjudicacao.-----~~--~-----------------—--—----~—~-~~~~~~-—--~---~------
—-~-------Zero dois trinta e quatro.- Uma informacao prestada pelo Chefe da Divisao
de Projetos e Obras, relacionada com a empreitada "Requalificacao e Modernizacao
da Escola Basica de Vila Verde", designadamente com a aprovacao do projeto de
execugao, decisao de contratar, escolha do tipo de procedimento, aprovacao do
programa de concurso e caderno de encargos, nomeacao do jL'1ri e delegacao de
competéncias no juri de procedimento, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas
duzentos e dez a duzentos e setenta e oito da minuta da presente ata.
DELIBERACAO: A Camara delibera, por unanimidade, aprovar 0 projeto de
execucao, contratar a empreitada “RequaIificar_,:5o e Modernizagao da Escola
Bésica de Vila Verde” através do procedimento de concurso publico sem
publicagao no Jornal Oficial da Uniao Europeia, delibera ainda, aprovar 0
programa de concurso e caderno de encargos e nomear como juri de concurso
os seguintes elementos: Presidente: Arquiteto Antonio Nogueira; Vogais:
Engenheiro José Bezerra e Engenheiro Jorge Pinto; Suplentes: Engenheiro
Paulo Pereira e Dr."Nuno”Mota. Mais delibera, delegar todas competéncias
atribuidas pelo Codigo dos Contratos Pfiblicos, no juri do procedimento com
excecao da decisao de adjudicagao.---------------------------------------------------------
-----~---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 qual para constar e devidos efeitos foi
lavrada a presente ata que val ser devidamente assinada, consignando-se que todas
as deliberacoes dela constante foram aprovadas em minuta no final da reuniao, nos
termos do nomero 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.-----~~~~-»~---
--------E eu, Olinda Macedo Lopes, Assistente Técnica, a redigi, subscrevi e
assino.---------------------------_--------------------------------------------------------------------—-

O Presidente da Camara, Q _ _ 1 ,,,,,,,_,

O Secretario, 'Ul_{ \_)__[§1:.=-. *Li>(l<.§ Dc; QQEB
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