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----------Aos quatro dias do més de junho, do ano de dois mil e dezoito, realizou-se Uma
reuniéo ordinaria da Camara Municipal de Vila Verde, no edificio dos Pacos do Concelho
sob a Presidéncia do Senhor Antonio Fernando Nogueira Cerqueira Vilela, na qualidadé
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, Jose Augusto Margal Morais, Luis Loureiro de Castro e Claudia da
Conceicao Cachetas Pinto. ---------------------------------------------------------------------------------__
----------Secretariou o Técnico Superior Nuno Miguel Lomba Mora___---___________________________
----------Verificada a presenca do numero legal de Vereadores foi pelo Senhor Presidente
da Camara, declarada aberta a reuniao eram nove horas e trinta minutes _____________________
----------BALANCETE: Presente o resumo diario da Tesouraria relativo ao dia um do més
de junho do ano dois mil e dezoito que acusava um saldo pecuniario de dois milhoes
oitocentos e dezoito mil e cento e setenta e trés euros e sessenta céntimos, cuja
fotocopia se encontra inserta de folhas seis a oito da minuta da presente ata_________________
----------EXPEDIENTE: O que segue, acompanhado de todos os processos para
verificagao da Excelentissima Edilidade. ----------------------------------------------------------------__
----------Presente, para aprovagao da Excelentissima Camara, a ata da reuniao ordinaria
de vinte e um de maio de dois mil e dezoito, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas
nove a quinze da minuta da presente ata. DELIBERACAO: A Camara delibera, por
maioria, com abstengao do Senhor Presidente da Camara e do Senhor Vereador
Luis Loureiro de Castro, aprovar a ata da reuniao ordinéria de vinte e um de maio
de dois mil e dezoito. O Senhor Presidente da Camara e o Senhor Vereador Luis
Loureiro de Castro abstiveram-se por nao terem estado presentes na reuniao a que
diz respeito a aludida ata.---------------------------------------------------------------------------------__
----------ANTES DA ORDEM DO DIA:------------------------------------------____--_--_______-___________
----------ZERO UM.- D|VERSOS.- Zero um zero um.- Uma informagao, prestada pelo
Chefe da Divisao de Educagao e Promogao Social, Dr. Adelino Machado, relativa a
atribuicéo de apoio as lnstituicoes do Concelho para realizacao de Colonia Balnear de
dois mil e dezoito, cuja fotocopia se encontra inserta a folhas dezasseis e dezassete da
minuta da presente ata. DELIBERACAO: A Camara delibera, por unanimidade, apoiar
financeiramente as lnstituigoes do Concelho na realizacao de Colonia Balnear do
ano dois mil e dezoito, nos termos da informacéio prestada pelo Chefe da Divisao
de Educagio e Promocao Social, Dr. Adelino Machado.---------------------------------------__
----------Zero um zero dois.- Uma informagao, prestada pela Técnica Superior da Agao
Social, Dr‘-“ Isabel Lopes, relacionada com o apoio ao transporte para a municipe Maria
Fernanda Rodrigues Machado, para a frequéncia no “Centro de Atividades Ocupacionais-
CAO Ser lgual” no Concelho de Amares, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas
dezoito a vinte da minuta da presente ata. DELIBERACAO: Deliberado, por
unanimidade, apoiar 0 transporte para a municipe Maria Fernanda Rodrigues
Machado para a frequéncia no “Centro de Atividades Ocupacionais-CAO Ser lgual"
no Concelho de Amares, nos termos da informagao prestada pela Técnica Superior
de Agao Social, Dr’ Isabel Lopes.---------------------------------------------------------------------__
----------Zero um zero trés.- Presente o relatorio do processo disciplinar numero dois
barra dois mil e dezoito, contra o trabalhador deste Municipio, Joao Dinis Costa Pereira
cuja fotocopia se encontra inserta de folhas vinte e um a vinte e trés da minuta <1;
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presente ata. DELIBERACAO: Por escrutinio secreto, obteve-se o Seguinte
resultado: trés votos favoraveis e quatro votos em branco. Em consequéncia é
determinado, por maioria dos votos, aplicar a multa (110,00€, cento e dez euros) ’de
acordo com o proposto no relatorio elaborado pela instrutora do procedimento.-1--u
----------Zero um zero quatro.- Presente o processo zero um barra dois mil e quatro barra
quatrocentos e um, em nome de Deolinda de Oliveira e Sousa Couto, referente a
Reconstrugao-Habitacéo, sita no lugar de Aveleira, Freguesia de Rio Mau para
deliberacao sobre a caducidade da licenca ao abrigo do disposto no numero cin,co do
artigo setenta e um, do Regime Juridico de Urbanizacao e Edificacao por forga’ da
aplicaoao das alineas b), e d), do numero trés, do referido artigo, cuja fotocopia se
encontra inserta de folhas vinte e quatro a vinte e sete da minuta da presente ata
DELIBERACAO: Aprovado, por unanimidade, declarar a caducidade da licenga do
construgao ao abrigo do disposto no numero cinco, do artigo setenta e um, (IQ
Regime Juridico de Urbanizacéo e Edificagao, por forga da aplicagao das alineas b)
e d), do numero trés, do referido artigo, respeitante ao processo zero um barra dole
mil e quatro barra quatrocentos e um, em nome de Deolinda de Oliveira e Sousa
Couto.------------------------------------------------------------------------------------------------------------__
----------Zero um zero cinco.- Para aprovacao da Excelentissima Camara, presente a
minuta de contrato-promessa de cedéncia de duas parcelas de terreno com a area de
quarenta e cinco metros quadrados e oitenta e sete virgula sessenta e dois metros
quadrados, a desanexar, respetivamente, do Prédio Urbano, omisso na Conservatoria
do Registo Predial e inscrito na respetiva matriz sob o artigo trinta, e do Prédio Rustico
denominado EIDO DA CASA, DE LAVRADIO, descrito na Conservatoria do Registo Predial
sob o numero duzentos e um barra um seis um um nove quatro, inscrito na respetiva
matriz sob o artigo quinhentos e quarenta e um, ambos localizados no lugar do Esparido,
da Freguesia da Loureira, do concelho de Vila Verde, para integraoao no dominio publico
municipal, a fim de Requalificar a Estrada Municipal numero quinhentos e sessenta e
seis, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas vinte e oito a trinta e dois da minuta da
presente ata. DELIBERACAO: Deliberado, por unanimidade, aprovar a minuta de
contrato-promessa de cedéncia de duas parcelas de terreno com a area de
quarenta e cinco metros quadrados e oitenta e sete virgula sessenta e dois metros
quadrados, a desanexar, respetivamente, do Prédio Urbano, omisso na
Conservatoria do Registo Predial e inscrito na respetiva matriz sob o artigo trinta,
e do Prédio Rustico, denominado EIDO DA CASA, DE LAVRADIO, descrito na
Conservatéria do Registo Predial sob o numero duzentos e um barra um seis um
um nove quatro, inscrito na respetiva matriz sob o artigo quinhentos e quarenta e
um, ambos localizados no lugar do Esparido, da Freguesia da Loureira, do
concelho de Vila Verde, para integracao no dominio publico municipal, a fim de
Requalificar a Estrada Municipal numero quinhentos e sessenta e seis - Loureira.---
----------Os Senhores Vereadores do Partido Socialista apresentam a seguinte
declaragao: “Os Vereadores do Partido Socialista votam a favor este ponto,
considerando a importéncia do mesmo, no pressuposto de que serao cumpridas todas as
disposicoes legals atinentes a esta matéria”. ----------------------------------------------------------__
----------Procedeu-se a leitura da minuta da reuniao do executivo, a qual foi aprovada por
todos os elementos presentes na reuniao. -------------------------------------------------------------__
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----------E nada mais havendo a tratar, pelo Senhor Presidente foi declarada encerrada a
reuniao eram dez horas, da qual para constar e devidos efeitos foi lavrada a presente ata
que vai ser devidamente assinada, consignando-se que todas as deliberacoes de|a
constante 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,

OSecretario, 44/Z7 gl .//7//
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