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—~-——--Aos quatro dias do mes de dezembro, do ano dedois mil e dezassete, realizou-se
uma reuniao ordinéria da Cémara Municipal de Vila Verde, no edificio dos Pagos do
Concelho, sob a Presidéncia do Senhor Antonio Fernando Nogueira Cerqueira Vilela, na
qualiclade de Presidente deste Orgao Autarquico, com a presenga dos Senhores
Vereadores, Manuel de Oliveira Lopes, Julia Maria Caridade Rodrigues Fernandes,
Patricio José Correia Pinto Araujo, José Augusto Margal Morais, Luis Loureiro de Castro e
Claudia da Conceigao Cachetas Pinto.-------------—~~~—~—~-~—--~--~~--~-~--~~—-~—~~—~~----------------~~~
----------Secretariou 0 Técnico Superior Nuno Miguel Lomba Mota.---------------------~~-~-------
---—-~»---Verificada a presenoa do numero legal de Vereadores foi pelo Senhor Presidente,
declarada aberta a reuniao eram nove horas e trinta minutos.--------------------~-----------~~----
-------~-BALANCETE: Presente o resumo diario da Tesouraria relativo ao dia trinta do
més de novembro do ano dois mil e dezassete que acusava um saldo pecuniario de um
milhéo oitooentos e sessenta e quatro mil e seiscentos e cinquenta e dois euros e sete
céntimos.----~---~-----------—-----—------------~~-~~-~~~~~~~~~~~~~~-~-~~~»~--»--»-~-M»-~----~~~---------—--
-------~~EXPEDlENTE: O que segue, acompanhado de todos os processos para
verificagao da Excelentissima Edilidade. ---------------------------------------------------------------
---—-—--Presente, para aprovagéo da Excelentissima Cémara, a ata da reuniao ordinéria
de vinte de novembro de dois mil e dezassete, cuja fotocopia se enco_ntra inserta de
folhas quinze a vinte e oito da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Cémara
delibera, por unanimidade, aprovar a referida ata.---------------------------------------------~~'
----------ANTES DA ORDEM D0 DIA:---—--------------------------------------------------------—~~~~----
---------0 Senhor Presidente da Cémara procedeu a entrega de documentos referentes
aos relatorios de acompanhamento do fornecimento de refeiooes escolares. A restante
documentagao solicitada sera entregue oportunamente.------------------------------------------
----------Os Senhores Vereadores do Partido Socialista declaram que iréo analisar e
confirmar se a informagao relacionada com o fornecimento de refeigfies escolares
disponibilizada é a que foi solicitacla.------—--------—----—---—-----------------—----~~-----------~-~~
——~~-----Os Senhores Vereadores do Partido Socialista informam ainda que se
encontram por responder os seguintes pedidos de esclarecimento:------------------------------
---------~Delegagéo de competéncias no ambito do Regime Juridico da Urbanizagao e
Edificaoao, aprovado pelo Decreto-Lei numero quinhentos e cinquenta e cinco barra
noventa e nove, de dezasseis de dezembro e ulteriores alteragoes;--—-------------~~~-»---------
-------~~Competéncias no émbito do Decreto-Lei numero cento e noventa e sete barra
noventa e nove, de oito de junho;—--------------------------------------------------------------------
----------Competéncias no émbito da Lei nL'|mero setenta e cinco barra dois mil e treze, de
doze de setembro; ------------------------------------------------------------------------------------------
---------De|egagao de competéncias em matéria regulamentar e contraordenacional;-------—
---------Copia do procedimento de contrataoao de técnico de Higiene e Seguranga no
Trabalho; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
~~~~~~---Questoes relacionadas com o contrato de recolha de residuos solidos;-----~~---------
----------Questoes relacionadas com o aquecimento nas escolas;-------------------—~—------------
---------lnformaoao sobre os procedimentos adotados pelos técnicos municipais, para
eliminagao de ninho de vespas asiaticas, perto de habitagoes, em Godinhagos; --------------~
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--------~-Documentagzao e esclarecimento relacionados-com 0 encerramento Ada Avenida
Cruz do Reguengo, no passado dia vinte e um de Novembro, solicitados via email nesse
mesmo dia;"----------~-~---------------------------—~-~-~~~~-~~~----~--~----------------------—----------------»~~
~~~~~~~~--Os Senhores Vereadores do Partido Socialista informam o Senhor Vereador do
Ambiente do seguinte: “Que, em Godinhagos foi reportado outro ninho de vespas
asiéticas, num quintal a escassos metros de uma habitagao. As ooordenadas sao:
N41 °42'30.4" W8°27'52.9"----------------------~-----~~-----------------------------------~-------------------
--~~-——---O Senhor Presidents da Cfimara informa os Senhores Vereadores do Partido
Socialista que existe no Municipio um servigo devidamente organizado para combate a
vespa asiatica e que todo e qualquer conheoimento relativo a existéncia de ninhos pode
ser comunicada de uma forma mais oportuna aos proprios servigos, que, de imediato,
tomarao as medidas necessaries para proceder a sua extingao. O faoto de ser
comunicada nas reunioes do Executivo apenas contribui para que este processo seja
mais demorado, uma vez que as mesmas so se realizam de quinze em quinze dias.--------
----------No seguimento, 0 Vereador José Morais esclarece: os casos aqui reportados
dizem respeito a situagoes que os Municipes reportaram ha mais de quatro meses junto
dos servigos camararios, que foram incapazes de resolver o problema. Os municipes
dirigiram~se a mim proourando ajuda neste processo. Limitei-me a comunicar formalmente
ao Vereador do Pelouro esta situagao, sem tecer comentarios. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--
----------Os Senhores Vereadores do Partido Socialista solicitam o seguinte pedido de
esolarecimento: “A seca que tem assolado o pais tem provocado graves problemas no
abastecimento de agua, especialmente nas Freguesias do Norte do concelho, em que as
familias estao dependentes -de aguas de nascente e pogos, muitos deles, agora secos.
Em virtude de tal situaoao, conforme o Vereador do Ambiente ja reoonheceu, tém sido
solicitadas cada vez mais iigagoes a rede publica de abastecimento de égua. lnfelizmente
a rede publica de abastecimento de agua nao chega a todos os locais, e uma vez mais 0
Norte do concelho é prejudicado, ja que a cobertura é residual. Questionamos se o
Municipio de Vila Verde fez alguma avaliagao do atual estado de abastecimento de égua
as habitagoes das Freguesias a Norte do concelho; Questionamos em particular se estao
previstos investimentos na zona do Vade, Ribeira do Neiva, Prado Sao Miguel, entre
outros locais que nos tém sido reportados como afetados pela seca de nascentes e
pogos. Em Prado Sao Miguel, por exemplo, o Lugar de Vilela e o Lugar de Baceiros estao
confrontados com problemas de abastecimento de égua, ja requisitaram a ligagao a rede
publica e os moradores continuam sem resposta do Municipio.“-----------------------------~-
—--------O Senhor Presidente prestou o seguinte esclarecimento: o sistema de
abastecimento de agua no Municipio de Vila Verde, apesar da seoa extrema a que o pais
esteve submetido no corrente ano, demonstrou ser eficaz, uma vez que, durante todo o
ano, nao existiu qualquer falha ou quebra no fornecimento de agua aos Vilaverdenses,
contrariamente aquilo que aconteceu na maior parte do pais. A0 longo dos ultimos anos
tem sido feito um grande investimento no sistema de captagao e de distribuigao, o que faz
com que o Municipio de Vila Verde tenha, hoje, uma taxa de cobertura acima de noventa
e cinco por cento, como é reconhecido pela prépria entidade reguladora “ERSAR". Esta
mesma entidade classifica a agua do Municipio como de “excelente qualidade". No que se
refere a existéncia de pequenas localidades que ainda nao estao totalmente servidas pelo
abastecimento de agua - que sao aquelas cujo fornecimento é efetuado através de
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pequenos sistemas locais, sem que seja cobrado este sen/ico »,,<-ma eja no aterreno uma
agao de reforco das captacoes, de colocacao de reservatorios e de distribuicao que
permitiu que, mesmo nesses lugares, no corrente ano, as quebras no fornecimento
fossem minimas. Acrescento, ainda, que todas as situacoes que foram referidas pelos
Senhores Vereadores do Partido Socialista, ja foram devidamente avaliadas, estando com
projetos de intervengéo em curso ou com processos ja programados. Juntam-se
documentos da ERSAR comprovativos da qualidade da égua, da taxa de cobertura e do
volume cie agua distribuido em media por dia., cujas fotocopias se encontram insertas a
folhas vinte e nove e trinta da minuta da presente ata.~--~-—~-—--------------------—~~~»--------------
----------Os Senhores Vereadores do Partido Socialista solicitam copia dos relatorios de
analise a qualidade da agua dos sistemas locais de abastecimento de agua.----~--~~~~--------
----------O Senhor Vereador José Morais apresenta a seguinte questao: relativamente a
resposta dada pelo Presidente da Camara no seguimento da reclamagao apresentada por
mim, porter sido negada o acesso e copia aos processos de contratacao do Sen/ico de
Higiene e Seguranga no Trabalho, é falso que a informacao me tenha sido prestada,
conforme resposta dada a reclamacao pelo Presidente da Camara.----—------—------~~-~~~~~-----
----------0 Senhor Presidents da Cémara, no seguimento, declarou que foi entregue em
mao, nesta reuniao, toda a documentagao sobre o assunto supra referido.------------------~-
~~~~~~~~--0 Senhor Vereador José Morais declara que ira analisar a informacao agora
entregue no sentido de perceber se responde a informagao solicitada.--------------------------
--------——0 Senhor Presidente da Cémara propos a realizacao de uma reuniao
extraordinaria no dia onze de dezembro de dois mil e dezassete, as nove horas e trinta
minutos, proposta essa que foi unanimemente aceite.----------------------------------------------
---—-----ZERO UM.- CONHECIMENTOS BARRA RATlFlCAQ6ES.- Zero um zero um.-
Para ratificacao, presente o despacho do Senhor Vereador do Ambiente, Desporto e
Atividades Economicas, exarado no e-mail enviado a este municipio pela Administracao
Regional de Sallide do Norte, concordando com a proposta de Escala dos Turnos de
S8l'VlQO das Farmacias do concelho, elaborado pela ARS do Norte (Administragao
Regional de Saude do Norte), para o ano civil dois miledezoito, cuja fotocopia se
encontra inserta de folhas trinta e um a trinta e oito da minuta da presente ata.
DELIBERAQAO: A Cémara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade,
manifestar a sua concordéincia, ratificando assim o ato praticado pelo Senhor
Vereador.------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------ZERO DOlS.- DlVERSOS.- Zero dois zero um.- Presente o processo numero
zero um barra dois mil e quatro barra trés mil trezentos e quarenta e quatro, em nome de
José Antonio Goncalves Magalhaes, destinado a construcao, sita no lugar de Souto Novo,
Freguesia de Parada de Gatim, relativo a caducidade da licenca ao abrigo do disposto no
numero cinco, do artigo setenta e um, do Regime..J,uridico...d.e.,.U.rbaniZa§.€lQ.,,e.,,EdifiGa9éO..
por forca da aplicacao do disposto na alinea d), do numero trés, do referido artigo, cuja
fotocopia se encontra inserta de folhas trinta e nove a quarenta e quatro da minuta da
presents ata. DELIBERAQAO: Aprovado, por unanimidade, declarar a caducidade da
licenga de construgfio, ao abrigo do niimero cinco, do artigo setenta e um, do
Regime Juridico de Urbanizagfio e Edificagéo, pelas razfies invocadas nas
informagoes constantes do processo.~~~~-»~»~~~-~~~-~~-—-------------------—~~-~~-----------------—-
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----------Zero dois zero dois.- Presente o processo numero zero um barraadoiswmil e
catorze barra trezentos e sessenta e seis, em nome de Manuel Goncalves Correia,
destinado a construgao, sita no lugar de Beirigo, Freguesia de Freiriz, relativo a
caducidade da licenga ao abrigo do disposto no numero cinco do artigo setenta e um do
Regime Juridico de Urbanizacéo e Edificacao, por forca da aplicagao do nliimero dois, do
referido artigo, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas quarenta e cinco a quarentae
oito da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: Aprovado, por unanimidade, declarar
a caducidade da licenga de construgao, ao abrigo do mimero cinco, do artigo
setenta e um, do Regime Juridico de Urbanizagéo e Edificagéo, pelas razoes
invocadas nas informagoes constantes do processo.------------—------—----~--------~-~-------
-~~-------Zero dois zero tree.» Presente o processo numero zero um barra dois mil e
quinze barra quatrocentos e dez, em nome de Horacio Nuno Russel Pereira, destinado a
construgao, sito na Rua Doutor Antonio Ribeiro Guimaraes, mil cento e setenta e trés -
Freguesia de Vila Verde e Barbudo, relativo a caducidade da licenca ao abrigo do
disposto no numero cinco, do artigo setenta e um, do Regime Juridico de Urbanizacao e
Edificagao, por forca da aplioagao do disposto do numero dois, do referido artigo, cuja
fotocopia se encontra inserta de folhas quarenta e nove a cinquenta e dois da~ minuta da
presente ata. DELIBERAQAO: Aprovado, por unanimidade, declarar a caducidade da
licenga de construgéio, ao abrigo do numero cinco, do artigo setenta e um, do
Regime Juridico de Urbanizagao e Edificagéo, pelas raz6es invocadas nas
informagoes constantes do processo.---------------------------------------------------------------
--------Zero dois zero quatro.- Presente o processo numero zero um barra dois mil e
onze barra mil quinhentos e setenta e quatro, em nome de Nelson de Jesus Martins da
Silva, destinado a ampliacao e reconstrucao de habitacao, sita no lugar de Carrezedelo,
Freguesia de Valdreu, relativo a caducidade da licenga ao abrigo do disposto no numero
cinco, do artigo setenta e um, doRegime Juridico de Urbanizagao e Edificacao, por forga
da aplicagao do disposto na alinea d), do nurnero trés, do referido artigo, cuja fotocépia se
encontra inserta de folhas cinquenta e trés a cinquenta e cinco da minuta da presente ata.
DEUBERAQAO: Aprovado, por unanimidade, declarar a caducidade da licenga de
construgao, ao abrigo do numero cinco, do artigo setenta e um, do Regime Juridico
de Urbanizagao e Edificagéio, pelas razoes invocadas nas informagoes constantes
do processo.--------------------------------------------------------------------------------------~
~~~~~~~--Zero dois zero cinco.- Presente 0 processo numero zero um barra dois mil e dez
barra cinco mil e oitocentos, em nome de Cesar Esteves Gomes, destinado a construcao,
sita no lugar de Arranho, Freguesia de Marrancos, relativo a caducidade da licenca ao
abrigo do disposto no nliimero cinco, do artigo setenta e um, do Regime Juridico de
Urbanizagao e Edificagao, por forca da aplicagao do disposto na alinea d), do numero
trés, do referido artigo, cuia fotocopia se encontra insertaaa folhas cinquenta e seis e
cinquenta e sete da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: Deliberado, por
unanimidade, declarar a caducidade da licenga de construgfio, ao abrigo do nfimero
cinco, do artigo setenta e um, do Regime Juridico de Urbanizagio e Edificagéo,
pelas razoes invocadas nas informagoes constantes do processo.------------------------~-
-~~~~~~--Zero dois zero seis.- Para aprovacao da Excelentissima Camara, presente a
minuta de contrato de empreitada de obras publicas “Rede de Saneamento da Freguesia
de Cabanelas", cuja fotocopia se encontra inserta de folhas cinquenta e oito a sessenta e
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um da minuta da presents ata, DELIBERADAO: A Cémara delibera, por unanimidade,
aprovar a minuta do contrato de empreitada de obras publicas designado por “Rode
de Saneamento da Freguesia de Cabanelas”.--~--»~-~~-~-~~~-~-~~~~~~~~~--------~~--------------~~--
----------Zero dois zero sete.- Para aprovacao da Excelentissima Camara, presents uma
proposta apresentada pelo Senhor Presidents da Cémara, relativa a beneficios fiscais a
aplicar como incentivos a Reabilitagao Urbana nas Areas de Reabilitacao Urbana, cuja
fotocopia se encontra inserta de folhas sessenta e dois a sessenta e quatro da minuta da
presente ata. DELIBERAQAO: A Céimara delibera, por unanimidade, aprovar a
proposta relativa a beneficios fiscais e aplicar como incentivos a Reabilitagao
Urbana nas Areas de Reabilitagfio Urbana e seguidamente remeter é Assembleia
Municipal.~----------------------~~-~~-~-~-----------—----------------------------------------~----------~»~----
~~~~~~~~--Zero dois zero oito.» Também, para aprovagao da Excelentissima Camara,
presente uma outra proposta, apresentada pelo Senhor Presidents da Camara, relativa ao
Valor da Taxa do lmposto Municipal Sobre lmoveis (lMl) para dois mil e dezoito, cuja
fotocopia se encontra inserta a folhas sessenta e cinco e sessenta e seis da minuta da
presents ata.---------------------------------------------------------------------------------------------------
----------Os Senhores Vereadores do Partido Socialista apresentam uma proposta
alternativa, cuja fotocopia seencontra inserta a folhas sessenta e sete da minuta da
presente ata: ------------------------------------------------------------------------------------------------
---------Considerando a possibilidade de os municipios, mediante deliberacao da
Assembleia Municipal, fixarem uma redugao da taxa do lmposto Municipal Sobre lmoveis
(lMi) aplicada no caso de imével destinado a habitagao propria e permanente coincidente
com o domicilio fiscal do proprietario, que é tanto maior quanto o numero de dependentes
que compoem o agregado familiar do proprietario;----------------------—------—-—---~~~---------
-------~~Considerando que é opcao politica de todos os membros do executivo municipal
nao onerar excessivamente as familias e as empresas face ao peso que a carga fiscal
representa nos respetivos orgxamentos;---------------------------------------------------
-------~Considerando que a politica fiscal que o todos os membros do executivo
prosseguem visa contribuir para atrair e fixar pessoas e empresas, apoiar as familias em
especial as que tem filhos a carg0;--~--------------—------—-------------------—-------—-—-—-—------
--—-----Considerando que compete aos Municipios fixar anualmente a taxa do lmposto
Municipal Sobre lmoveis;------------------------------------------------------------------------------~-
---------Considerando que em Vila Verde existem, aproximadamente, trés mil trezentos e
quarenta e dois agregados com um dependents, sendo que nem todos serao proprietarios
de imoveis;------------------------------------------------------------------------------------------------~
----------Considerando que 0 investimento economico-financeiro resultante da aprovacao
desta proposta é reduzido, comparativamente com outras despesas municipais;—-----------
---------Concordando com as reducoes propostas no documento inicial, para familias com
dois dependentes e com trés ou mais dependentes, mas considerando que as isencoes
devem ser mais abrangentes;------------------------------------------------------------------------~~
-~~~~~~~-Os Vereadores do Partido Socialista propoe que também seja fixada uma redugao
da taxa incidente sobre imoveis destinados a habitagao propria e permanente coincidente
com o domicilio fiscal do sujeito passivo ou do seu agregado familiar, atendendo ao
numero de dependentes que, nos termos do codigo do lmposto Sobre o Rendimento das
Pessoas Singulares, compoe, 0 respetivo familiar, nos seguintes termos: de 20 euros
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(vinte euros) para familias com 1 (um) dependente a cargo; Esta proposta,»seaaprovada,
deve ser remetida a deliberacao da Assembleia Municipal, conforme legislagao vigente.~~~~
----------DELIBERAQAO: A Camara delibera, por unanimidade, aprovar a proposta
relativa ao Valor da Taxa do lmposto Municipal Sobre lméveis (llVlI) para dois mil e
dezoito. Mais deliberou remeter 0 assunto a Assembleia Municipal. Os Senhores
Vereadores do Partido Socialista apresentaram uma alteragao 51 proposta que foi
colocada a votagao tendo obtido os votos contra dos Vereadores do Partido Social
Democrata e os votos a favor dos Vereadores do Partido Socialista, razao pela qual
a mesma nao foi aprovada.-----------------------------------------~------------------------------------
--~~~---~~Os Senhores Vereadores do Partido Socialista apresentam a seguinte
declaracaoz Considerando que a receita do Municipio de Vila Verde com o lmposto
Municipal Sobre lmoveis ascendeu a 2.663.634,81 euros (dois milhoes seiscentos e
sessenta e trés mil seiscentos e trinta e quatro euros e oitenta e um céntimos) no ano de
dois mil e dezasseis; Considerando que a nossa proposta beneficiaria ate trés mil
trezentos e quarenta e dois agregados familiares com um beneficio fiscal no lmposto
Municipal Sobre lmoveis, de vinte euros para cada um desses agregados; Estariamos
perante uma reducao a receita no lmposto Municipal Sobre lmoveis no valor de maximo
de 66.840 euros (sessenta e seis mil e oitocentos e quarenta euros). A aprovagao desta
proposta pelo executivo Partido Social Democrata era um sinal de que o Municipio de Vila
Verde reaimente se preocupa com todas as familias. E que a maioria dos agregados
familiares é composto pelo casal e um filho. Pelos motivos expostos, os Vereadores do
Partido Socialista votam favoravelmente.---------------------------------------------------------------
~~~~~~~~--Os Senhores Vereadores do Partido Social Democrata apresentam a
seguinte declaragao: a proposta de lmposto Municipal Sobre lmoveis apresentada
contempla uma taxa que é a minima prevista e permitida por lei, o que, de uma forma
geral, beneficia nao so os agregados familiares numerosos, como todos os agregados
familiares do concelho de Vila Verde. 0 faoto do Municipio de Vila Verde sempre ter fixado
a taxa de lmposto Municipal Sobre lmoveis no valor minimo é bem demonstrative da
importancia que o Executivo Municipal sempre deu a todas as familias e a todos os
investidores com imoveis no Concelho de Vila Verde. O faoto de se considerar na
proposta uma reducao para os agregados familiares com mais de um filho tem também
por objetivo, em conjunto com muitas outras medidas que tem sido promovidas, aumentar
a natalidade e promover a renovagao das geragoes. Considero, ainda, que nao faria
qualquer sentido votar a proposta dos Vereadores do Partido Socialista quando jé tinha
sido aprovada, por unanimidade, a proposta apresentada.---------------------------------------
~~~~~~~~~-Zero dois zero nove.- Uma proposta do Senhor Presidents da Camara, para
delegacao de competéncias no ambito da Portaria numero cento e quarenta e nove barra
dois mil e quinze, de vinte e seis de maio, para dispensa de parecer prévio, cuja fotocopia
se encontra inserta a folhas sessenta e oito e sessenta e nove da minuta da presents ata.
DELIBERAQAO: Deliberado, por maioria, com os votos contra dos Senhores
Vereadores do Partido Socialista, aprovar a proposta da delegacao de
competéncias no ambito da Portaria numero cento e quarenta e nove barra dois mil
e quinze, de vinte e seis de maio, para dispensa de parecer prévio.---------------------~-
----------Os Senhores Vereadores do Partido Socialista apresentam a seguinte
declaragao: Uma proposta em que se pretende a dispense de parecer prévio para a
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celebracao de contratos de aquisicao de servicos, nomeadamente nas modalidades Ade
tarefa e de avenca, e/ou de consultadoria técnica na area juridica, arquitetonica,
informatica ou de engenharia, sem que sejam indicados quaisquer critérios que
objetivamente possam justificar a autorizacao da dispensa, designadamente de urgéncia
ou de forca maior, parece-nos perfeitamente descabida e nao fundamentada, revelando
apenas a falta de transparéncia na celebracao de tais contratos. Tanto mais que a
periodicidade quinzenal das reunioes ordinarias do executivo camarario permitern
cabalmente fazer face, por via de regra, a celeridade e a eficacia que os procedimentos
administrativos exigem. Acresce que a proposta, ao indicar o valor total dos contratos para
os quais se pretende a dispensa, nao cumpre o requisito lmposto pelo numero trés do
artigo quarto da Portaria numero cento e quarenta e nove barra dois mil e quinze, de vinte
e seis de maio, que expressamente exige que a autorizacao deva especificar o valor
maximo de cada um dos contratos a celebrar. Pelos motivos indicados, os Vereadores do
Partido Socialista votam contra, e solicitam desde ja que mensalmente seja apresentada
iistagem dos contratos celebrados ao abrigo desta dispense.-------------------------------------
--------0 Senhor Presidente da Camera apresenta a seguinte declaragaoz a
delegacao de competéncia proposta, no ambito da portaria cento e quarenta e nove barra
dois mil e quinze, de vinte e seis de maio, encontra~se enquadrada na alinea g), do
l'll]lTi€l'O um, do artigo trinta e cinco, da Lei setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze
de setembro, e tem por objetivo aumentar a celeridade e a eficacia dos procedimentos
administrativos para que o Municipio de Vila Verde possa dar uma resposta mais
atempada as situagoes que lhe sao colocadas, designadamente, em areas de assessoria
e consultadoria para o desenvolvimento de processos relacionados com a execucao de
fundos comunitarios, entre outros, que, pela sua urgéncia, ficariam fortemente
Econdicionados através da aprovacao em reunioes do executivo.--—---—----—4—-—-~~-~-~------
»--------Zero dois dez.-' Presents uma; informacao, prestada peia Chefe da..Divisao
Juridica, Dr“ Angela Pinheiro, sobre o Projeto de Alteracao de Regulamento Municipal de
Urbanizacao e Edificacao (RMUE), cuja fotocopia se encontra inserta de folhas setenta a
setenta e sete da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Camara delibera por,
unanimidade, aprovar a proposta apresentada, submetendo a mesma a aprovagao
do Orgao Deliberativo Municipal o projeto de alteracao do Regulamento de
Urbanizacao e Edificagao (RMUE).~------—----—-——-------—-—-------————--—-~~-------------
—--------Zero dois onze.- Presentes as informacoes prestadas pela Chefe da Divisao
Juridica, Dra Angela Pinheiro e pelo Senhor Engenheiro José Bezerra, relacionadas com
a expropriacao de parcela de terreno para construcao do prolongamento da Avenida Torre
Alvim, dos proprietarios Jose da Silva Goncalves e Rosa Maria Goncalves l\/lacedo, cuja
fotocépia se encontra inserta de folhas setenta e oito a oitenta e trés da minuta da
presente ata. DELIBERAQAO: A Camara Municipal, por unanimidade, manifestando
concordancia com as duas informacfies submetidas, hoje, a esta reuniao ordinaria,
prestadas pelos Servicos da Divisao Juridica e da Unidade de Ordenamento do
Territério, deste Municipio, cujo teor se da aqui como integralmente reproduzido,
DELIBERA PROCEDER A EXPROPRIAQAO, através _de PROCESSO
EXPROPRIATIVO URGENTE e, bem assim, requerer a DECLARAQAO DE UTILIDADE
PUBLICA, de uma parcela de terreno com area de quatro mil cento e trinta e um
virgula trinta metros (4.131,30 m2), sita no lugar de Cagide ou lgreja Velha, da
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aextinta Freguesia de Vila Verde, agora Freguesia Ade aVila Verde e»~Barbudo, a
dsstacar do prédio misto dsscrito na Conservatéria do Registo Prsdial de Vila Verde
sob o nilmero um um quatro dois barra dois zero zero um um dois um quatro,
pertencente ao Senhor José da Silva Goncalves e mulher, Rosa Maria Goncalves de
Macedo, residentes no lugar de Regueiras, da referida Freguesia de Vila Verde s
Barbudo, considerando que a mesma parcela de terreno - a confrontar do Norte e
Sul com arruamento plflblico s Nascente e Poente com os proprietarios - é
absolutamente necsssaria para a construgao do prolongamento da Avenida Torre
de Alvim, sncontrando-se a mesma classificada em termos de Plano Dirstor
Municipal de Vila Verde (PDMVV) em dois tipos de espago de uso - Espago Central
EC5 Urbanizévsl s Espago de Especial - Equipamento de Utilizagao Coletiva, com o
valor previsivel ds 144.595,00€ (cento s quarente e quatro mil, quinhentos e noventa
e cinco euros), de acordo com a avaliacao efetuada pelo perito da lista oficial do
Tribunal da Rslacao do Porto Anténio Augusto Neves Veloso de Carvalho,
devidamsnte identificado no Relatério de Avaliagao correspondents, perito aceite
nests ato por parts desta Camara Municipal.-----------------------------------------------------
----------Zsro dois doze.- Presents o processo para emissao de certidao de
compropriedade, referents ao processo zero trés barra dois mil e dszasssts barra
setscsntos e sessenta e nove, em nome ds Maria Pursza Antunes Rodrigues" Marques,
sito no lugar do Carvalhal, da Uniao ds Frsguesias do Vade, ao abrigo do artigo cinquenta
e quatro, numero um, da Lei numero noventa e um barra noventa e cinco, ds dois ds
sstembro, na redacao que lhs foi confsrida pela Lei numero setenta barra dois mil s
quinze, de dezasseis de julho, tendo em considsracao o teor das informagoes técnicas
constantss do processo, cuja fotocopia se encontra inserta ds folhas oitenta e quatro a
oitenta e seis da minuta da~prsssnts ata. DELIBERACAO: A Camara delibsra, por
unanimidade, emitir parecer favoravel relativamente ao presents pedido,
apresentado ao abrigo do a|'tigo cinquenta e quatro, nilmero um, da Lei nfimsro
noventa e um barra noventa e cinco, de dois de sstembro, na redagao que lhe foi
confsrida pela Lei mimsro setenta barra dois mil e quinze, de dezasseis de julho,
tendo em conta o teor das informagoes técnicas constantss do processo.-----------
--------~~Procsdeu-se a lsitura da minuta da reuniao do executivo, a qual foi aprovada por
todos os elemsntos prssentes na rsuniao.----—-—-—--—------------~—~----------------~~~~—----------
--—------E nada mais havsndo a tratar, pelo Senhor Presidente foi declarada sncerrada a
reuniao eram onze horas, da qual para constar e devidos efsitos foi lavrada a presents
ata que vai ser dsvidamsnts assinada, consignando-se que todas as dsliberacoss dsla
constants foram aprovadas em minuta no final da reuniao, nos termos do nilimero trés do
artigo cinquenta e sets da Lei mimero setenta e cinco barra dois mil s trsze, de doze ds
sstembro, para surtir efeitos imediatos.---------------------------------------------------------g--------
--------~E eu, Nuno Miguel Lomba Mota, Técnico Superior, a rsdigi, subscrevi s assino.~~—--

O Presidents da Camara, 6 g ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,_, _

O Sscretario, g
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