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-------- --Aos dez dias do mes de iulho, do ano de dois mil e dezassete, realizou-se uma
reuniao extraordinaria da (Samara Municipal de Vila Verde, no edificio dos Pecos do
Concelho, sob a Presidéncia do Senhor Manuel de Oliveira Lopes, na quaiidade de Vice-
Presidente deste Orgao Autarquico, com a presence dos Senhores Vereadores, Julia
Maria Caridade Rodrigues Fernandes, Patricio José Correia Pinto Araujo, Jose Augusto
Marcai Morals e Manuela Alexandra Mota Machado Ferreira Nunes. ----------------------------~~
--------~-Secretarlou a Assistente Técnica, Olinda Macedo Lopes, na auséncia do Técnico
Superior, Nuno Miguel Lomba Mota. ------------------------------------------------------------------------
----------Verificada a presence do numero legal de Vereadores foi peio Senhor Vice-
Presidente da Camara, Dr., Manuel Oliveira Lopes, declaracla aberta a reuniao eram nove
horas e trinta minutos. -----------------------------------------------------------------------------------------~
----------ZERO UM.- D|VERSOS.- Zero um zero um.- Para apreoiacao e posterior envio a
Assembleia Municipal para efeitos de emisséo de certidao de reconhecimento do
interesse publico municipal ao abrigo do disposto na alinea a) do ntemero quatro do artigo
quinto do Decreto~i_ei numero cento e sessenta e cinco barra dois mil e catorze, de cinco
de novembro, presente o processo numero zero trés barra dois mil e dezassete barra
quatrooentos e dezasseis, em nome de Teresa de Jesus Antunes Rodrigues de Sousa,
destinado a atividade pecuaria, nomeadamente a criacéio de coeihos, silo no lugar de
Ventosa - Uniao das Freguesias de Pico de Regalados, Gondiaes e Mos, cuja fotocopia
se encontra inserta a folhas sete e oito da minute da presente ata. DELIBERAQAO: A
Camara delibera, por unanimidade, reconhecer o interesse pfiblico municipal na
regularizacao de 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 deliberacéo sobre emissao de certidao de
reconhecimento de interesse pirblico municipal. ---------------------------------------------------
-------- --Os Senhores Vereadores do Partido Socialista votam favoravelmente a
apreciacao e posterior envio do processo nfimero zero trés barra dois mil e
dezassete barra quatrocentos e dezasseis a Assembleia Municipal para efeitos de
emissao de certidéo de reconhecimento do interesse publico municipal, uma vez
que consideramos que a legalizagéo deste tipo de equipamentoslconstrucoes
reveste-se de capital importancia para a promocao e desenvolvimento da economia
local através da agricultura, sobretudo atendendo a forte carga rural que o nosso
concelho possui. Por essa razao consideramos que a legalizacéo destes
equipamentoslconstrucoes deveréo ser objeto de reconhecimento de interesse
péiblico municipal ao abrigo do disposto na alinea a) do numero quatro do artigo
quinto do Decreto-Lei numero canto e sessenta e cinco barra dois mil e catorze, de
cinco de novembro, devendo, para 0 efeito remeter-se a assembleia.----------------------
----------Zero um zero dois.- Para apreoiaoao e posterior envio a Assembleia Municipal
para efeitos de emissao de certidao de reconhecimento do interesse pdblico municipal ao
abrigo do disposto na alinea a) do nllmero quatro do artigo quinto do Deoreto-Lei numero
cento e sessenta e cinco barra dois mil e catorze, de cinco de novembro, presente o
prooesso numero zero trés barra dois mil e dezassete barra trezentos e setenta e seta,
em nome de Fernando Martins de Sa, destlnado a atividade peouaria destlnada a criacao
de caprinos, sito no lugar de Porteia - Uniao das Freguesias do Vade, cuja fotocopia se
encontra inserta de folhas nove a onze da minuta da presente eta. DEUBERAQAO: A
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Camara deiibera, por unanimidade, reconhecer o interesse publico municipal na
regularizacao de instalacéo, atentos os pressupostos enunciados e considerando
que a atividade em concreto tem reievante interesse econémico e social. Remeta-se
o assunto a Assembleia Municipal para deliberacao sobre emissao de certidao de
reconhecimento de interesse publico municipal.------------------------------------------------- --
----------Os Senhores Vereadores do Partido Socialista votam favoravelmente a
apreciacao e posterior envio do processo numero zero trés barra dois mil e
dezassete barra quatrooentos e dezasseis a Assembleia Municipai para efeitos de
emissao de certidao de reconhecimento do interesse pubiico municipal, uma vez
que consider-amos que a iegaiizacao deste tipo de equipamentoslconstrugoes
reveste-se de capital importancia para a promogao e desenvolvimento da economia
iocal através da agricultura, sobretudo atendendo a forte carga rural que o nosso
concelho possui. For essa razao consideramos que a legalizacao destes
equipamentoslconstrucoes deverao ser objeto de reconhecimento de interesse
pflblico municipal ao abrigo do disposto na 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, devendo, para o efeito remeter-se a assembleia. -------------------- --
----------Zero um zero trés.- Para apreciacao e posterior envio a Assembieia Municipai, o
processo numero zero trés barra dois mil e dezassete barra duzentos e cinco, em nome
de Casa Ribeiro - Transpones, Limitada, sito no lugar de lgreja da Uniao das Freguesias
de Escarlz (Sac Mamede) e Escariz (Sao Martinho), para reconhecimento do interesse
publico municlpai da utilizacao nao agricola de areas integradas na Reserva Agricola
Nacional ao abrigo do disposto na aiinea a) do numero trés do artigo vinte e cinco do
Decreto-Lei numero setenta e trés barra dois mil e nove, de trinta e um de maroo, tendo
em conta a informacao técnica datada de zero cinco barra zero sate barra dois mii e
dezassete e do reiatorio descrito e justificativo da proposta, constante no processo, cuja
fotooopia se encontra inserta de folhas doze a dezassete da minuta da presente ata.
DELiBERA(;AO: A Camara delibera, por unanimidade, apreciar e remeter o assunto
a Assembleia Municipal, para reconhecimento do interesse pubiico municipal da
utilizagao nao agricoia de areas integradas na Reserva Agricola Nacionai e emissao
da respetiva declaragao, ao abrigo do disposto na alinea a) do numero trés do
artigo vinte e cinco do Decreto-Lei numero setenta e trés barra dois mil e nove, de
trinta e um de marco, tendo em conta as informacoes técnicas constantes no
processo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------A Senhora Vereadora Manuela presta a seguinte declaracéo de voto: Voto
favoravelmente baseando-me na informagao do Engenheiro Bezerra, invocancio
questoes economicas e postos de trabalho a manter. No entanto nao posso deixar
de referir, que, no meu entender, nao esta cabalmente demonstrado que a
construcao do edificio e estacionamento nao podem ser realizadas de forma
adequada noutras areas que nao estejam integradas em Reserve Agricola
Nacionai. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------Zero um zero quatro.- Presente o processo numero zero um barra duzentos e
dezassete barra duzentos e trinta, em que figura como requerente RSCH, Limitada, sito
no iugar da Camara, da Freguesia de Moure, para deliberar e propor a apreciacao da
Assembleia Municipal, o reconhecimento do interesse pubiico estratégico do
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ernpreendimento proposto peia entidade requerente com base na informacao tecnica de
zero trés barra zero cinco barra dois mil e dezassete e demais documentos constantes do
processo, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas dezoito a vinte e oito da minuta da
presente ata. DELEBERAQAO: A Cémara delibera, por unanimidade, apreciar e
remeter o assunto a Assembleia Municipal, para aprovar o reconhecimento do
interesse pubiico estratégico do empreendimento proposto pela entidade
requerente com base na informacao técnica de zero trés barra zero cinco barra dois
mil e dezassete e demais documentos constantes do processo.-----------------------------
-------- --A Senhora Vereadora Manuela Machado, presta a seguinte declaragao de
voto: Voto favoraveimente tendo em conta as declaragoes de voto jé produzidas em
zero oito barra zero cinco barra dois mil e dezassete.--------------------------------------------
----------Zero um zero cinco.- Presente o processo numero zero um barra dois mil e
dezassete barra duzentos e doze, em nome de Vieira & Lopes Limitada, sito no iugar do
Barreiro, da Freguesia da Vila de Prado, para deiiberar sobre o disposto no numero um,
alinea c) e numero trés do artigo vinte nove do Reguiamento do Plano Diretor Municipai
em vigor, cuja fotocopia se encontra irisena de folhas vinte e nove a cento e
quarenta e cinco da minuta da presente ata. DELiBERAC,AO: A Cémara delibera, por
unanimidade, reconhecer o interesse publico estratégico ao referido
estabelecimento, atentos os pressupostos enunciados na informacao prestada
pelos técnicos. Deiibera, ainda, nos termos da informacao nao ser necesséria a
avaiiacao ambiental estratégica devendo a presente proposta ser submetida a um
procedimento de discussao publica em moldes idénticos ao estabelecido
legalmente para os Pianos de Pormenor tudo nos termos do numero trés do artigo
vinte e nove do Reguiamento do Plano Diretor Municipai de Vila Verde. ----------------- --
----------Os Senhores Vereadores do Partido Socialista, apresentam a seguinte
deciaracao de voto: A fixagao de empresas no nosso conceiho é sem duvida motivo
de regozijo para todos os eleitos. Esta iniciativa privada do empresario Marco
Lopes, é de extrema importancia ja que 0 investimento permitira criar postos de
trabalho diretos e indiretos, afetando positivamente a economia iocal. O iocal
escoihido peio empresario para implantacao da empresa devia servir de alerta ao
atual executivo Partido Social Democrata. E que a escolha do iocal nao é alheia ao
facto de dispor de boas acessibiiidades rodoviarias. Estamos certos de que se o
conceiho de Vila Verde investir em acessibilidades rodoviarias conseguira que
decisoes destas sejam frequentes nas reunioes de cérnara e nao casos esporadicos
como infelizmente tem acontecido nos ultimos vinte anos de gestao social
democrata. Uma vez mais uma saudacao e um agradecimento ao empresério porter
escoihido Vila Verde, neste caso a Vila de Prado para implementar a sua empresa.---
-------- --Os membros do executive do Partido Sociai Democrata declaram o seguinte:
A impiantacao de industrias e 0 investimento no concelho constitui um obietivo
estratégico deste executivo municipal que tem feito todos os esforcos no sentido
de tornar cada vez mais atrativo o territério municipai. lnserem-se neste objetivo
estratégico todas as iniciativas piasmadas no Plano Diretor Municipai, bem como a
poiitica fiscal que tem sido seguida no sentido de reduzir custos de contexto e que
possam tornar todos os investimentos uma reaiidade. O desenvolvimento da rede
viaria constitui também uma opcao estratégica municipal, constituindo as variantes
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a estrada nacional cento e um e as iigacoes as areas empresariais investimentos
cruciais que tém sido objeto de insistentes reclamacoes junto dos sucessivos
governos e vai continuar a ser objeto de iuta permanente deste e dos préximos
executives municipais e de todos os viiaverdenses. O Municipio so tem que estar
agradecido a todos os empresarios que, nao obstante algumas limitacoes,
encontram no territério concelhio razoes suficientemente fortes para aqui
empreender e investir contribuindo para o desenvolvimento economico e social da
nossa terra, como é o caso em apreco. -----------------------------------------------------------------
----------Procedeu-se a leitura da minuta da reuniao do executivo, a quai fol aprovada por
todos os elementos presentes na reuniao. ----------------------------------------------------------------
-------- --E nada mais havendo a tratar, peio Senhor Vice-Presidente, Dr., Manuei Oliveira
Lopes, foi declarada encerrada a reuniao eram dez horas e trinta minutos da qua! para
oonstar e devidos efeitos foi iavrada a presente ata que val ser devidamente assinada,
consignando-se que todas as deliberaooes dela constante foram aprovadas em minuta no
final da reuniao, nos termos do numero trés do ariigo 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.------»
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