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ATA DA REUNIAO ORDINAREA DE 17/07/2017

~-~~------Aos dezassete dias do més de julho, do ano de dois mil edezassete,
realizou-se uma reuniao ordinaria da Camara Municipal de Vila Verde, no edificio dos
Pacos do Concelho, sob a Presidéncia do Senhor Antonio Fernando Nogueira
Cerqueira Vilela, na qualidade de Presidente deste Orgao Autarquico, com a
presenga dos Senhores Vereadores, Manuel de Oliveira Lopes, Patricio Jose Correia
Pinto Araujo, Luis Filipe Oliveira Silva, José Augusto Margal Morais e Manuela
Alexandra Mota Machado Ferreira Nunes.-~~~~-~~~~~-~»~»-~~-~~----------------------—-—----~~-~
-~~~------Secretariou o Técnico Superior Nuno Miguel Lomba Mota.~~-------»-------~~~-------
--------~~Verificada a presenca do numero legal de Vereadores foi pelo Senhor
Presidente, declarada aberta a reuniao eram nove horas e quarenia e oinco
minutos.-----------------------------------------------------------------------------------------------
~--~------A Senhora Vereadora Julia Maria Caridade Rodrigues Fernandes, nao se
encontra presente por estar em periodo de gozo de férias.---------—----------~~»~—-—---
----------BALANCETE: Presents 0 resumo diario da Tesouraria relativo ao dia catorze
do més de julho do ano dois mil e dezassete que acusava um saldo pecuniario de
dois milhoes cento e setenta e seis mil dez euros e noventa e oito céntimos, cuja
fotocopia se encontra inserta a folhas catoize e quinze da minuta da presente ata.~~—--
---—-EXPEDIENTE: O que segue, acompanhado de todos os processos para
verificagao da Excelentissima Edilidade.»~----------------------------¢----------—-———---
~~~~-—-ANTES DA ORDEM D0 DIA:--------—----—-——-—-—-—---------------—-------~--»
------Um pedido apresentado pela Senhora Vereadora Manuela Machado:
“Com o inicio da época balnear assistimos infelizmente, mais uma vez, a interdigao
da Praia Fluvial do Faial na Vila de Prado. Ao que parece, o problema da qualidade
das aguas balneares daquela Praia Fluvial esta assbciado, mais uma vez, a
problemas graves de saneamento. Ha muito que 0 Partido Socialista exige que se dé
prioridade méxima a questao do saneamento, porque entende que a sua nao
resolugao ou adiamento representa um sério problema de saude publica, retira
qualidade de vida aos Vilaverdenses e a quem nos visita e contribui diretamente para
prejuizos consideraveis na economia local, sendo a interdicao da Praia Fluvial do
Faial o exemplo por exceléncia desse prejuizo. Apesar das muitas recomendagoes, o
executivo Partido Social Democrata, inexplicavelmente, continua a adiar a execucao
de obras de saneamento no concelho. Na memoria de todos estao os milhoes de
euros que o Partido Social Democrata anunciou investir no saneamento. lgualmente
presente na memoria esta o empréstimo para avangar com varios projetos urgentes
onde se incluiam também os projetos de saneamento no concelho. No inlcio deste
ano, 0 Partido Social Democrata anunciou a aprovacao e abertura de conoursos para
vérios projetos de saneamento, designadamente para as Freguesias de Barbudo,
Cabanelas, Cervaes, Loureira, Soutelo, Turiz e Vila de Prado. Estes conoursos
aprovados com os votos favoraveis do Partido Socialista foram publicados em Diarios
da Republica ha varios meses sendo o prazo de apresentagao de propostas de trinta
dias seguidQ5_ A sabe|-;__..___...._________________________.._ . » » _ » ._.........f...::::::

~~~~~~-Rede de Saneamento da Freguesia de Barbudo: publicagéo em Diério da
Republica em dez de abril de dois mil e dezassete;———i———--———-------------
-------—Rede de Saneamentoda Freguesia de Cabanelas; publicacao em Diario da‘
Republica em treze de margo de dois mil e dezassete;----------------------------~-
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----------Rede de Saneamento da Freguesia de Cervaes: publicagao em'"Diario"da
Republica em vinte e oito de margo de dois mil e dezassete;------------—---------------~~~»~
----------Rede de Saneamento da Freguesia da Loureira; publicagao em Diario da
Republica em trinta e um de margo de dois mil e dezassete;-----------------~-—---—-------
-~--------Rede de Saneamento da Freguesia de Soutelo; publicacao em Diario da
Republica em treze de fevereiro de dois mil e dezassete;-~~~—--------—--------~--------------
-~—-------Rede de Saneamento da Freguesia de Turiz: publicagao em Diario da
Republica em vinte e oito de marco de dois mil e dezassete, e-»~----~~~--~---~~~~~----------
---------Rede de Saneamento da Vila de Prado; publicagao em Diario da Republica
em vinte e sete de fevereiro de dois mil e dezassete.-------~-~~~-~--~-~--~--~-------~~---------
----------Perante os factos pergunta-se:----------—-----—-------—------—----------------—-—
------Um.- Qual o motivo de nao ter iniciado nenhuma destas obras quando jé
possui propostas desde margo para as Freguesias de Vila de Prado e Soutelo, desde
abril para as Freguesias de Cervaes, Loureira e Turiz e desde maio para a Freguesia
de Barbudo?----------------------------------------------------------------------------------
---------Dois.- Porque nao vieram a reuniao do executivo a analise das propostas?
Seré que ainda nao foram feitas?--------------------------------~-~--~~~~-~-~----—-----------
----~----Trés.- Porque tarda em adjudicar as obras? Estara o Senhor Presidente a
fazer "bluff" eleitoral com estas obras e a preparar-se para a seguir anular estes
conoursos ja que nao havendo adjudicagoes nao tem que indemnizar os
concorrentes?-----------------------------------------------------------------------
----—-—-Quatro.- Sera que o Senhor Presidente se prepara para entregar a privados a
gestao do saneamento tal como fez com o lixo, sendo estes conoursos apenas uma
forma de ganhar tempo e enganar os Vilaverdenses como tem feito durante vinte
anos?-----~-~--------—---~~-»-------::1::--I:I--II:---I:I:1:11:11:----------~--——-—
-------Cinco.- Esta ou nao em risco 0 financiamento destes projetos tendo em conta
que deverao ser iniciados no prazo maximo de seis meses e concluidos no prazo
méiximo de dois anos?----------------------------------------------------------
-—-—---Seis.- Estara o Senhor Presidente a adiar estes projetos com 0 objetivo de
assegurar fundos disponiveis para continuar a fazer adjudicagoes por valores
exorbitantes como é o caso da pavimentacao da rua entre a Rotunda da Escola
Secundéria e a Avenida Camoes por 139.482,36€ (cento e trinta e nove mil
quatrocentos e oitenta e dois euros e trinta e seis céntimos), ou a ja famosa Rotunda
de Coucieiro pelo montante de 30.805,00€ (trinta mil oitocentos e cinco euros)?-----—-
-~-----Sete.- E por falar na Rotunda, pergunta-se: a empresa conoessionaria
“Estradas de Portugal, S.A." aprovou a solucao que esta implementada no
entroncamento de Coucieiro com a Estrada Nacional trezentos e oito?-------------~~
~~~~~-~Para perguntas diretas, simples e claras exijo, Senhor Presidente respostas,
igualmente diretas, claras e objetivas e dentro dos prazos".---------—-—------------
--------—No seguimento o Senhor Presidente da Camara esclareceuz “Na
sequéncia das questoes levantadas pela Senhora Vereadora cumpre-me informar, em
primeiro lugar, que, conforme tem sido noticiado o problema dos incumprimentos na
Praia Fluvial do Faial (e noutras) se encontra envolvido em razoes que, por vezes,
nao tém justificacao plausivel. Nao se percebe porque é que em duas margens
opostas no mesmo rio, a mesma Autoridade de Saiide tenha critérios diferentes. Por
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outro lado, os posslveis focos de poluicao foram identificados na margem contraria ao
Concelho de Vila Verde. Acresce, ainda, o facto de amostras de agua recolhidas no
mesmo dia, hora e local, pelo mesmo técnico, terem destinos diferentes no que se
refere a laboratérios e que tenham dado resultados diferentes. Nao se pode, por isso,
estabelecer qualquer relagao entre a rede de saneamento existente e qualquer
possivel contaminacao que possa existir nos nossos rios. No que se refere as obras
de saneamento informo que as mesmas ja se iniciaram como é o caso da Rede de
Saneamento de Vila Verde, Moure, Pico Sao Cristovao e outras. As restantes que
foram aprovadas no Executivo, dada a sua complexidade em termos de
procedimentos, encontram-se em fase de analise das propostas, pelo que serao
brevemente submetidas a reuniao do executivo para decisao. Mais acrescento, que
nao ha qualquer “bluff” eleitoral e que estas obras e muitas outras na area do
saneamento serao efetivamente executadas apos a conclusao do processo de
adjudioagao. Relativamente aos esclarecimentos solicitados das restantes obras,
informo que as mesmas se encontram a ser executadas e que os processos de
concurso se encontram disponlveis para consulta. No que concerne a Rotunda de
Coucieiro 0 processo encontra-se no instituto “Estradas de Portugal"-----------------
»~-—----—lnterveio, na sequéncia, a Senhora Vereadora Manuela Machado: “Apés
resposta do Senhor Presidente queria questionarz————————i-—-----------—~~
--------Relativamente a Praia Fluvial de Prado, perante o que o Senhor Presidente
declarou, gostaria de saber: ---------~-»_»~---------------------—-----------------——-
------Quais as atitudes que foram tomadas quanto a fonte de descarga
conhecida?-------------------------------------------------------------------------------—-
—-~~----Quanto ao facto das analises colhidas no mesmo dia, hora e local e pelo
mesmo técnico terem resultados diferentes, o Municipio tomou alguma atitude ou
questionou as autoridades competentes'?-----------------------------------mi--------
————————Quanto as obras de saneamento, segundo o Senhor Presidents ja se
iniciaram as obras em Vila Verde, Moure, Pico Sao Cristovao e outros. Gostarla que
me deixasse explicito quais sao os outros. Gostarla, ainda, de ser esclarecida se as
obras foram adjudicadas por ajuste direto?"---------------------~-----------------
—»~--—O Senhor Presidente esclareceu: “No que se refere aos procedimentos
relacionados com a situagao da Praia Fluvial em Prado, fol contactada a Camara de
Braga e a empresa responsavel pela recolha de aguas residuals (AGERE) que, no
imediato, aparentam ter agido em conformidade. No que diz respeito as analises
obtidas no controlo sanitario, as mesmas foram transmitidas a Autoridade de Saude
para que pudesse fazer uma avaliagao da situagao. No que se refere aos processes
de saneamento, as obras foram adjudicadas seguindo sempre o estrito cumprimento
da |egi3|ag§0 em V]gQ|'_"__...__._._....._._................_..._..» ~-_.....-~» ........===....-__..-

-------A Senhora Vereadora Manuela Machado questiona ainda: se ja tem o
parecer dos services sobre qual a quota ideal que, pela sua exequibilidade, nao
inviabilize a rentabilidade economica nao urbana, pois, nos prazos legais, deveria ser
respondido até hoje."- ~ V~-»---:=::::----:1::::::=:===----xi:1::-:===::=:=:::~--»» ---~
--------O Senhor Presidente esclareceu: “Diligenciaremos junto dos técnicos para
aferir da possibilidade de definir esse parametro".-----------------------------——---------
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------~+--O Senhor Vereador Josél Moraisapresenta a iseguinte recomendacaot "A
um de julho de dois mil e quinze fizemos um conjunto de recornendacoes
relacionadas com os nossos Rios que visavam dar confianga aos banhistas e a todos
os turistas que visitam o Concelho de Vila Verde em busca de tais recursos. Nessa
data, foram estas as recomendacoes que apresentamos:------------------------~~»---------
----------I Que se efetuem analises frequentes a qualidade da agua dos nossos rios,
em especial no Rio Cavado, mas também no Rio Homem e Rio Neiva, nos varios
locals e Freguesias por onde passam;-----------------------------------------~-----—-—---~~---
--~-----O Que se facultem todos esses resultados as Juntas de Freguesias cujos
territorios sao banhados por esses mesmos Rios;--------~----—----——-—-——---------~~—---
-------——-0 Que se facultem todos esses resultados as nossas Escolas pols a educacao
ambiental dos nossos alunos e a sensibilizacao que estes podem ter junto das
respetivas familias poderao ajudar no médio prazo a evitar futuros comportamentos
de risco ambiental;------------------------------------------------------------------------------
-------0 Que se tornem publicos todos esses resultados no sitio de internet do
Municipio de Vila verde, em area resen/ada ao ambiente, de facil acesso e leitura de
resultados para o publico.--------------------------------------------------—-l-----~-
--~---—lnfelizmente nada do que recomendamos foi aceite ou posto em pratica por
este executivo que uma vez mais se vé a bracos com analises a qualidade da agua
que classificam o Rio Cavado na zona balnear do Faial como impropria para banhos.
Tao grave quanto este facto parece ser o comportamento da Camera Municipal, que
ora atira culpas para Braga, ora atira culpas para Amares e agora... pasme-se,
pareoe querer responsabilizar as entidades publicas encarregues de monitorizar a
qualidade das aguas balneares. Nao podemos aceitar este constante lavar de macs
de um problema que é nosso, que afeta a imagem da nossa terra e prejudica toda a
economia local. Mais, é importante que se transmita confianga aos banhistas de todas
as Praias Fluviais do nosso concelho e nao apenas da finica Praia Fluvial que
oficialmente é reconhecida como tal. Assim, reforca-se a necessidade de tornar
publicos os exames a qualidade da agua feitos pela Camara de Vila Verde nos
diversos Rios que atravessam o Concelho de \f|la Verde. Como tal, recomenda~se
que a Camara de Vila Verde nos meses de maio, junho, julho, agosto e setembro
proceda a analises quinzenais da qualidade da agua dos Rios Cavado, Homem,
Neiva e Vade e afixe tais resultados em sinalética prépria em cada uma das Praias
Fluviais ou zonas recreativas que existem um pouco por esses rios, em especial no
Faial (Prado), em Cabanelas, no Mirante (Soutelo), na Ponte Nova (Loureira), na
Malheira (Sabariz), no restante Vale do Homem, em Aboim da Nobrega, no Vade e
nas Freguesias da Ribeira do Neiva. Recomenda-se uma vez mais que os resultados
dessas analises seja comunicado com a mesma periodicidade as Juntas de
Freguesia, as Escolas e sejam também afixados em local proprio do site da Camara
de Vila Verde. Desta forma todos perceberao a evolucao da qualidade da agua nos
Rios do Concelho de Vila Verde e poderao usufruir dos mesmos com seguranca
redobrada. Sera também garantida a seguranca e a saude publica dos diversos
banhistas ‘das restantes zonas fluviais do Concelho de Vila Verde. Certos de que esta
recomendacao sera - agora e de imediato - posta em pratica."-----------------——--
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--------~-Presente, para aprovacao da Excelentlssima Camera, a ata“da"”reuiniao
ordinaria de trés de julho de dois mil e dezassete, cuja fotocopia se encontra inserta
de folhas dezasseis a vinte e trés da minuta da presente ata. DELIBERACAO: A
Céimara delibera, por maioria, aprovar a referida ata. O Senhor Vereador Luis
Filipe Silva abstém-se por nao ter estado presente na reuniao a que diz respeito
a ata.-------------------~--—-------------—---~»-------------------------------------------------~~---------
----------Também, para aprovagao da Excelentissima Camara, presente a ata da
reuniao extraordinaria de dez de julho de dois mil e dezassete, cuja fotocopia se
encontra inserta de folhas vinte e quatro a vinte e sete da minuta da presente ata.
DELIBERACAO: A Camara delibera, por unanimidade, aprovar a referida ata. O
Senhorrvereador Luis Filipe Silva abstém-se por nao ter estado presente na
reuniao a que d iz respeito a ata.—----------~----------------—--------7--------~-----~»-~-----
-------ZERO UM.- CONHECIMENTOS BARRA RATlFlCA§;OES.- Zero um Zero
um.- Para conhecirnento da Excelentissima Camara, as deliberagoes tomadas em
Sessao da Assembleia Municipal, realizada em trinta do pretérito mas de junho:------
--------Aprovado, por unanimidade, a proposta da Camara referente a Segunda
Revisao Orcamental;~~---~---------——-----~»»~»»»-----------------------------~----~----------~—---
-»-------Aprovado, por unanimidade, a proposta da Camara, referente a retificagao do
numero sete, do artigo vinte e cinco-C, do Regulamento de Liquidacao e Cobranca de
Taxas Municipais;---------------------------------------------------------------—---~~~~~---
--------Aprovado, por unanimidade, a proposta da Camara referente a retificagao do
numero cinco, do artigo vinte e seis, do Regulamento de Liquidagao e Cobranca de
Texas Municipais;-------------------------------------------------------------————-------
~-~—-——Aprovado, por unanimidade, a Assuncao de Compromissos Plurianuais com
vista a autorizacao prévia respeitante a enoargos com as Cantinas Escolares Pre-
Escolar e Primeiro Ciolo e funcionamento dos Jardins de lnfancia (prolongamento de
horario);----------~---—--—------------:1I:11-:I:I::1:I:-II:II:I:-Z:--:1:::=:==------
---——-Aprovado, por unanimidade, 0 reconhecimento de interesse municipal da
regularizacao da operagao urbanistica a levar a efeito pela Casa do Povo da Ribeira
do Neiva, tendo em vista a atividade exercida pela entidade, com a consequente
emissao de certidao de reconhecimento de interesse publico municipal;---------—-—
-------Aprovado, por unanimidade, sobre a assungao prévia do compromisso
plurianual decorrente do protocolo de colaboracao a celebrar entre o Municipio de
\f|la Verde e o Grupo Cultural, Desportivo e Recreativo de Lanhas, para
comparticipacao financeira das obras de requalificacao do campo dos cedros;-------
—--~~Aprovado, por unanimidade, a proposta da Camara, sobre a emissao de
certidoes de reconhecimento do interesse pl]bllCO municipal de varias atividades com
relevante interesse economico e social; e-:1:1-:1:11:111:I::1:::::;:::::===-I:::====--~ -»
~-------Aprovado, por unanimidade, a proposta da Camara referente a aquisicao e
aprovagao da consequente minuta do contrato-prornessa de compra e venda do
prédio urbano composto por casa de dois pavimentos, com quintal e andar, com
logradouro, sito no lugar da Cachada, Freguesia de Vila Verde e Barbudo, deste
concelho.--------------mi-----~-~-M»-»---------»~~-»-~»~--~-»~~-~---»----------~
~-—-~--DELIBERACAO: A Camara toma conhecimento.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--
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-------~-~ZERO DOlS.- DlVERSOS.- Zero dois zero um.- Um ioficio da"'Fabrica’“da
lgreja Paroquial de Santa Marinha de Oleiros, a solicitar o pedido de ajuda monetarla
no valor de € 3.000,00 (trés mil euros) para as obras realizadas e a concluir do Adro
da lgreja Paroquial daquela Freguesia, cuja fotocopia se encontra inserta a folhas
vinte e oito e vinte e nove da minuta da presente ata. DELIBERACAO: A Camara
delibera, por unanimidade, atribuir 0 subsidio no montante de 3.000,00 € (trés
mil euros) para os fins pretendidos.-------—----~»~~~~~~-~~»---------------------~---——-~--
-------~~Zero dois zero dois.- Uma informacao prestada pelo Chefe da Divisao da
Educacao e Promogao Social, relativa a atribuigao de apoio financeiro no montante
de 2 000,00 € (dois mil euros) a Associaoao Cultural e Recreativa de Barbudo para
suportar a despesa da deslocacao com o transporte de um grupo de pessoas a
Saint-Germain-en-Coglés, na zona da Bretanha no ambito do acordo da Geminacao,
cuja fotocopia se encontra inserta a folhas trinta e trinta e um da minuta da presente
ata. DELIBERACAO: A Camara delibera, por unanimidade, atribuir o subsidio no
montante de 2.000,00€ (dois mil euros) para os fins pretendidos.---———----~----
------Zero dois zero trés.- Presente uma informagao, subscrita pela Técnica
Superior de Sen/ico Social, Dr.“ Isabel Lopes, para apoio a frequéncia gratuita do
Jardim-de-lnfancia, na refeicao e prolongamento de horario para o aluno Vitor Hugo
Cardeira Costa, residente na Freguesia de Cen/aes, cuja fotocopia see" encontra
inserta de folhas trinta e dois a trinta e seis da minuta da presente ata.
DELIBERACAO: Deliberado, por unanimidade, apoiar o aluno Vitor Hugo
Cardeira Costa, nos termos da informagao prestada pela Técnica.--—----»-----
—-~~--Zero dois zero quatro.- Uma informacao, prestada pelo Técnico Superior,
Engenheiro Jose Bezerra, relativa a proposta de alteragao de toponimia existente e
novo toponimo, na antiga Freguesia de Vila Verde, cuja fotocopia se encontra inserta
de folhas trinta e sete a quarenta e um da minuta da presente ata. DELIBERACAO: A
Camara delibera, por unanimidade, aprovar a alteragao de toponimia, de acordo
com a informagao prestada pelo Técnico.--------------------------------——-‘—-------
-"----~-Zero dois zero cinco.- Um oficio da empresa Braval, relacionada com-a
transferencia da responsabilidade de recolha de éleos alimentares usados (OAU) do
municipio para a Braval, cuja fotocopia se encontra inserta d_e folhas quarenta e dois
a quarenta e cinco da minuta da presente ata. DELIBERACAO: A Camara delibera,
por unanimidade, ratificar a gestao efetuada pelo Senhor Presidente da~Camara,
Dr. Antonio Vilela, nomeadamente a declaragao subscrita em dezasseis de
novembro de dois mil e nove (em anexo) e, como tal, autoriza a transferéncia da
responsabilidade de recolha de OAU (Qleos Alimentares Usados) do Municipio
de Vila Verde para a Braval. Remeta-se a Assembleia Municipal.l--------A---»
---~---Uma declaragao de voto apresentada pela Senhora Vereadora Manuela
lVlachado:' "Voto favoravel, tornando legal uma situacao que esta ha muito
implementada, mas que nao é reconhecida legalmente pela ERSAR, por entender
que 0 Presidente de Camara nao tinha (em dois mil e nove), nem tem, competéncia
para transferir para a BRAVAL a recolha dos oleos alimentares usados. No meu
entender, este é um sen/igo da mais elementar importancia e que esta a ser
promovido pela BRAVAL ha varios anos e de forma adequada".-ii------------
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----------Zero dois zero seis.- Presente 0 processo numero zero seis barrardoisrmil e
dezasseis barra vinte e cinco, em que figura como requerente a Freguesia de Lanhas,
sito na Rua José Vieira Pimenta, na Freguesia de Lanhas, relacionado com 0
Recurso Hierarquico Especial interposto pelo Senhor Domingos Joao Martins, cuja
fotocopia se encontra inserta de folhas quarenta e seis a cinquenta da minuta da
presente ata.—--~~~~~~~-----------------------—-~-~~-~------------—------------------------~~-----------~»
---------O Senhor Vereador Manuel Lopes nao partioipa na discussao nem na
votaoao por se considerar impedido, dado tratar~se de um recurso de um ato
administrative por si exarado.-----~~--------—---------------------------------------—---~~---
----------DELIBERACAO: A Camara delibera, por maioria, indeferir o recurso
hierarquico apresentado, atentos os factos e os fundamentos enunciados na
informagao da Divisao Juridica.-----------------~~--~-~-~-~-~»--~~~-~~-~~-»~~»»-~--------~------
---------A Senhora Vereadora Manuela Machado apresenta a seguinte
declaragao: "Voto favoravelmente o indeferimento do recurso hierarquico, tal como
proposto na informacao técnica juridica".-----------------------------------------—-
-------Zero dois zero sete.- Presents, 0 processo zero um barra dois mil e catorze
barra trezentos e setenta, em nome de Joao Carlos Fernandes Ferreira Pereira, sito
na Rua da Machinca a Leiroinha, Freguesia de Cervaes, relativo a prorrogacao de
prazo para a emissao do alvara de construcao, solioitado pelo requerente, cuja
fotocopia se encontra inserta de folhas cinquenta e um a cinquenta e sete da minuta
da presente ata. DELIBERACAO: Deliberado, por unanimidade, prorrogar 0 prazo
para a emissao do alvara pelo periodo de cento e oitenta dias seguidos.------»
--------Zero dois zero oito.- Uma informagao, prestada pelo Chefe da Divisao da
Educacao e Promogao Social, relativa a atribuigao de apoio no montante 3 000,00 €
(tres mil euros), as instituigoes para realizacao de Colonia Balnear Aberta/dois mil-e
dezassete, cuja fotocopia se encontra inserta a folhas cinquenta e oito e cinquenta e
nove da minuta da presente ata. DELIBERACAO: A Camara, delibera, por
unanimidade, atribuir 0 subsidio no montante de 3.000,00 € (trés mil euros) para
os fins pretendidos.-------------------------------------------------------~—-_----------
---~-~--A Senhora Vereadora Manuela Machado apresenta a seguinte
declaragao: "voto favoravelmente, com a recomendacao de que seja realizada a
divulgacao junto de todas as entidades através de oficio dirigido a todas as
instituicoes ativas que promovam ou possam promover estas atividades ludicas de
verao para as criangas.“-—-—-----------I1::1::1:I:I:I:I:I:11::-:::==------~-~——
-------Zero dois zero nove.- Uma informacao prestada pelo Chefe da Divisao da
Educagao e Promocao Social, para atribuicao de apoio financeiro no montante de 1
500,00 € (mil e quinhentos euros), ao Rancho Folclorico de Santa Eulalia de
Cabanelas, para aquisicao de mobiliario da sua nova sede, cuja fotocopia se encontra
inserta de folhas sessenta a sessenta e dois da minuta da presente ata.
DELIBERACAO: A Camara delibera, por unanimidade, atribuir o subsidio no
montante de 1.500,00 € (mil e quinhentos euros) para os fins pretendidos.-—-~
-------Zero dois dez.- Presente, o processo zero um barra dois mil e dezassete
barra cento e vinte e dois, em nome de Américo Ribeiro de Sousa Prado, sito no lugar
de Pontido, Freguesia da Vila de Prado, para deliberar que o ajustamento proposto
nao prejudica o correto ordenamento do territorio ao abrigo do disposto na alinea d),
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do nilimero dois, do artigo cento e trés, do Regulamento do Plano Diretor Municipalde
Vila Verde, e tendo em conta os pareceres constantes do processo, cuja fotocopia se
encontra inserta de folhas sessenta e trés a setenta e um da minuta da presente ata.
DELIBERAQAO: Deliberado, por unanimidade, reconhecer que o ajustamento
proposto nao prejudica o correto ordenamento do territério ao abrigo do
disposto na alinea d) do numero dois do artigo cento e trés do Regulamento do
Plano Diretor Municipal de Vila Verde, tendo em conta os pareceres constantes
do processo.-----~-~~~~-----------------------~~~~~--------------------------—---------»»-----------
~--~~~----Procedeu-se a leitura da minuta da reuniao do executivo, a qual foi aprovada
por todos os elementos presentes na reuniao.----------------------------------—--~--———--
-----~---E nada mais havendo a tratar, pelo Senhor Presidente foi declarada encerrada
a reuniao eram onze horas da qual para constar e devidos efeitos foi lavrada a
presente ata que vai ser devidamente assinada, consignando-se que todas as
deliberagoes deia constants foram aprovadas em minuta no final da reuniao, nos
termos do numero trés do artigo cinquenta e sete da Lei numero setenta e cinco barra
dois mil e treze, de doze de setembro, para surtir efeitos imediatos.----——~-----------
--------~E eu, Nuno Miguel Lomba Mota, Técnico Superior, a redigi, subscrevi e
assino.---------------------------------------------------------------—-~-

o Presidente da Camara, ggggg Q)? -FA as A _

OSecretario, ‘>_'/ ,__,
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