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-------- --Aos dezoito dias do més de junho, do ano de dois mil e dezoito, 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, Julia Maria Caridade Rodrigues Fernandes,
Patricio Jose Correia Pinto Araujo, José Augusto Margal Morals, Luis Loureiro de
Castro e Claudia da Conceigao Cachetas Pinto. -------------------------------------------------- --
-------- --Secretariou 0 Técnico Superior Nuno Miguel Lomba
-------- --Verificada a presenca do numero legal de Vereadores foi pelo Senhor
Presidente da Camara, declarada aberta a reuniao eram nove horas e quarenta
minutos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ --
-------- --BALANCETE: Presente o resumo diario da Tesouraria relativo ao dia quinze
do mes de junho do ano dois mil e dezoito que acusava um saldo pecuniario de dois
milhoes duzentos e cinco mil trezentos e quarenta e dois euros e oitenta e cinco
céntimos, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas nove e dez da minuta da
presente ata. ------------------------------------------------------------------------------------------------ --
-------- --EXPEDIENTE: O que segue, acompanhado de todos os processos para
verificagao da Excelentissima Edilidade. --------------------------------------------------------------
-------- --Presente, para aprovacao da Excelentissima Camara, a ata da reuniao
ordinaria de quatro de junho de dois mil e dezoito, cuja fotocopia se encontra inserta
de folhas onze a treze da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Cémara
delibera, por unanimidade, aprovar a referida ata. ------------------------------------------- --
----------ZERO UM.- CONHECIMENTOS BARRA RATlF|CA(;OES.- Zero um zero
um.,- Para conhecimento do executivo, presentes as listagens elaboradas pela Divisao
de Aguas e Saneamento, relativas aos despachos proferidos pelo Senhor Vereador do
Ambiente, Desportivo e Atividades Economicas, em processos de fornecimento de
agua e recolha de aguas residuals domésticas, cuja fotocopia se encontra inserta de
folhas catorze a dezoito da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Camara toma
conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------------------- --
----------ZERO DOlS.- DlVERSOS.- Zero dois zero um.- Um oflcio da Associacao
Euphoric Rhythms “Vila Verde a Correr”, a solicitar o apoio financeiro, para fazer face
as despesas com a realizagao de lll Trail Antonino do Vade a Vila Verde, levado a
efeito no dia dezassete do corrente, cuja fotocopia se encontra inserta a folhas
dezanove e vinte da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: Deliberado, por
unanimidade, atribuir o apoio financeiro no montante € 1.500,00 (mil e
quinhentos euros), a Associagéo Euphoric Rhythms “Vila Verde a Correr”, para
os fins pretendidos. ------------------------------------------------------------------------------------- --
----------Zero dois zero dois.- Uma informacao, prestada pela Técnica Superior de
Educagéo, Dr."-‘ Silva Rodrigues, relativa a atribuigao de um subsldio extraordinario no
montante de € 3.172,00 (trés mil cento e setenta e dois euros), a Junta de Freguesia
de Vila Verde e Barbudo, devido as despesas suportadas com o servico de refeigao e
o prolongamento de horario no pré-escolar, a colocacao de um recurso humano na
Unidade de Apoio a Multideficiéncia, a funcionar na Escola Basica numero dois de Vila
Verde, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas vinte e um a vinte e cinco da
minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Camara delibera, por unanimidade,
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atribuir um subsidio extraordinério no montante de € 3.172,00 (trés mil cento e
setenta e dois euros), a Junta de Freguesia de Vila Verde e Barbudo, devido as
despesas suportadas com o servigo de refeigao e o prolongamento de horario
no pré-escolar, a colocagao de um recurso humano na Unidade de Apoio a
Multideficiéncia, a funcionar na Escola Bésica m'|mero dois de Vila Verde. -------- --
-------- --Zero dois zero trés.- Presente o processo zero um barra dois mil e treze barra
quarenta e um, em nome de Maria de Fatima Pereira da Silva, referente a uma
Ampliacao - Habitacao, sita no lugar de Cerdeiras, Freguesia de Freiriz, para
deliberagao sobre a caducidade da licenca ao abrigo do disposto no numero cinco, do
artigo setenta e um, do Regime Juridico de Urbanizagao e Edificagao, por forca da
aplicagao da alinea d), do numero trés, do referido artigo, cuja fotocépia se encontra
inserta a folhas vinte e seis e vinte e sete da minuta da presente ata. DELIBERAQAO:
A Camara delibera, por unanimidade, declarar a caducidade da licenga de
construgao, ao abrigo do disposto no numero cinco, do artigo setenta e um, do
Regime Juridico de Urbanizagao e Edificagao, por forga da aplicagao da alinea
d), do nfimero trés, do referido artigo, respeitante ao processo zero um barra
dois mil e treze barra quarenta e um, em nome de Maria de Fatima Pereira da
Silva, referente a uma Ampliagao - Habitagao, sita no lugar de Cerdeiras,
Freguesia de Freiriz. ------------------------------------------------------------------------------------ --
-------- --Zero dois zero quatro.- Presente o processo zero um barra dois mil e
dezassete barra duzentos e quarenta e nove, em nome de Armindo Eira do Rio,
referente a uma Ampliacao - Estabelecimento Misto (Restauracao e Bebidas), sita no
lugar de Longras, da Uniao das Freguesias da Ribeira do Neiva, para deliberagao
sobre a caducidade da licenga ao abrigo do disposto no numero cinco, do artigo
setenta e um, do Regime Juridico de Urbanizagao e Edificagao, por forca da aplicacao
da alinea d), do numero trés, do referido artigo, cuja fotocopia se encontra inserta de
folhas vinte e oito a trinta e dois da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A
Cémara delibera, por unanimidade, declarar a caducidade da licenga de
construgao, ao abrigo do disposto no numero cinco, do artigo setenta e um, do
Regime Juridico de Urbanizagao e Edificagao, por forga da aplicagao da alinea
d), do nfimero trés, do referido artigo, respeitante ao processo zero um barra
dois mil e dezassete barra duzentos e quarenta e nove, em nome de Armindo
Eira do Rio, referente a uma Ampliagao - Estabelecimento Misto (Restauragao e
Bebidas), sita no lugar de Longras, da Uniao das Freguesias da Ribeira do
Neiva. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- --
----------Zero dois zero cinco.- Presente o processo zero um barra dois mil e oito
barra dois mil trezentos e quarenta e sete, em nome de Fernando Manuel Martins de
Azevedo, referente a uma Ampliagao e Reconstrucao de Habitagao, sita no lugar de
Cachada, Freguesia de Carreiras Sao Miguel, para deliberacao sobre a caducidade da
licenga ao abrigo do disposto no numero cinco, do artigo setenta e um, do Regime
Juridico de Urbanizacao e Edificacao por forga da aplicacao da alinea d) do numero
trés, do referido artigo, cuja totocopia se encontra inserta a folhas trinta e trés e trinta
e quatro da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Camara delibera, por
unanimidade, declarar a caducidade da licenga de construgéo, ao abrigo do
disposto no nfimero cinco, do artigo setenta e um, do Regime Juridico de
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Urbanizagao e Edificagao, por forga da aplicagao da alinea d), do numero trés,
do referido artigo, respeitante ao processo zero um barra dois mil e oito barra
dois mil trezentos e quarenta e sete, em nome de Fernando Manuel Martins de
Azevedo, referente a uma Ampliagao e Reconstrugao de Habitagao, sita no lugar
de Cachada, Freguesia de Carreiras Sao Miguel.--------------------------------------------- --
-------- --Zero dois zero seis.- Presente, o processo zero um barra dois mil e dois barra
trés mil duzentos e oitenta e sete, em nome de Marta Claudia Costa Araujo,
respeitante a construcao de habitacéo, sita no lugar do Monte, da Freguesia de Vila
Verde e Barbudo, para deliberacao sobre a possibilidade de alienar setenta e nove
metros quadrados da area destinada a espaco verde de utilizagao coletiva a
requerente, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas trinta e cinco a quarenta e
seis da minuta da presente ata. ----------------------------------------------------------------------- --
-------- --Os Senhores Vereadores do Partido Socialista questionam se neste
processo houve consulta a outros interessados sobre esta alienacao. -----------------------
----------0 Senhor Vereador Manuel Lopes esclareceu que a fase de consulta publica
tera de proceder-se em momento ulterior do procedimento, caso o Municipio tenha
interesse na celebracao do negocio e, bem assim, no ambito do processo de alteracéo
do loteamento, nos termos do artigo vinte e sete do Regime Juridico de Urbanizacao e
Edificagao. -------------------------------------------------------------------------------------------------- --
-------- --DELIBERACAO: Deliberado, por unanimidade, aprovar a possibilidade da
alienagao dos sobreditos setenta e nove metros quadrados, apés auscultagao
dos interessados e demais diligéncias Iegalmente aplicaveis. -------------------------- --
-------- --Zero dois zero sete.- Presente 0 processo zero um barra dois mil e dez barra
oito mil cento e quarenta e quatro, em nome de Joaquim Martinho Dantas da Silva,
referente a construcao de uma habitacao, sita no lugar de Vilar, Freguesia de Goaes,
para deliberagéo sobre a caducidade da licenga ao abrigo do disposto no numero
cinco, do artigo setenta e um, do Regime Juridico de Urbanizagao e Edificacao, por
forca da aplicacao da alinea d), do numero trés, do referido artigo, cuja fotocopia se
encontra inserta a folhas quarenta e sete a cinquenta da minuta da presente ata.
DELIBERACAO: A Camara delibera, por unanimidade, declarar a caducidade da
licenga de construgao, ao abrigo do disposto no numero cinco, do artigo setenta
e um, do Regime Juridico de Urbanizagao e Edificagao, por forga da aplicagao
da alinea d), do numero trés do referido artigo, respeitante ao processo zero um
barra dois mil e dez barra oito mil cento e quarenta e quatro, em nome de
Joaquim Martinho Dantas da Silva, referente a construgao de uma habitagao,
sita no lugar de Vilar, Freguesia de Goaes.----------------------------------------------------- --
-------- --Zero dois zero oito.- Um oficio da Associagao Cultural Recreativa Desportiva
de Solidariedade Social de Pico de Regalados, a solicitar um apoio financeiro no
montante de € 1.500,00 (mil e quinhentos euros), para apoiar o atleta Nuno Freitas na
sua participacao no campeonato Nacional de Enduro de Veteranos, cuja fotocopia se
encontra inserta a_folhas cinquenta e um e cinquenta e dois da minuta da presente
ata. DELIBERACAO: Deliberado, por unanimidade, atribuir um apoio financeiro
no montante de € 1,500,00 (mil e quinhentos euros), a Associagao Cultural
Recreativa Desportiva de Solidariedade Social de Pico de Regalados, para os
fins pretendidos. ----------------------------------------------------------------------------------------- --
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-------- --Zero dois zero nove.- Ainda outro oficio da Associacao Cultural Recreativa
Desportiva de Solidariedade Social de Pico de Regalados, a solicitar um apoio
financeiro, no montante de € 1.000,00 (mil euros), para apoiar o atleta Joao Luis
Araujo Mota Goncalves na sua participagao no Campeonato Nacional de Drift, cuja
fotocopia se encontra inserta a folhas cinquenta e trés e cinquenta e quatro da minuta
da presente ata. DELIBERACAO: Deliberado, por unanimidade, atribuir um apoio
financeiro no montante de € 1.000,00 (mil euros), a Associacao Cultural
Recreativa Desportiva de Solidariedade Social de Pico de Regalados, para os
fins pretendidos. ----------------------------------------------------------------------------------------- --
-------- --Zero dois dez.- Um oficio do Grupo de Jovens de Prado Sao Miguel, a
solicitar um pedido de apoio financeiro, no montante de € 1.000,00 (mil euros), para
apoio do atleta Diogo Correia, na sua participacao do Campeonato Nacional de Drift,
cuja fotocopia se encontra inserta a folhas cinquenta e cinco e cinquenta e seis da
minuta da presente ata. DELIBERACAO: Deliberado, por unanimidade, atribuir um
apoio financeiro no montante de € 1.000,00 (mil euros), ao Grupo de Jovens de
Prado S50 Miguel, para os fins pretendidos. --------------------------------------------------- --
-------- --Zero dois onze.- Para apreciacao da Excelentissima Camara, presente a
Segunda Revisao ao Orgamento e, posteriormente, submeter a Assembleia Municipal
para aprovagao, cuja fotocépia se encontra inserta de folhas cinquenta e sete a
sessenta e dois da minuta da presente ata. DELIBERACAO: A Cémara delibera, por
unanimidade, submeter a Assembleia Municipal a Segunda Revisao ao
Orgamento para aprovacao. ---------------------------------------------------------------------------
----------Zero dois doze.- Para aprovacao, da Excelentlssima Camara, presente 0
Protocolo de Colaboracao a celebrar entre o Municipio de Vila Verde e 0 Conselho
Economico Paroquial da lgreja Sac Martinho de Moure para concretizagao das obras
de requalificacao da envolvente da lgreja Paroquial de Sao Martinho de Moure, cuja
fotocopia se encontra inserta de folhas sessenta e trés a sessenta e sete da minuta da
presente ata. DELIBERACAO: Deliberado, por unanimidade, aprovar 0 Protocolo
de Colaboracao, a celebrar entre o Municipio de Vila Verde e o Conselho
Econémico Paroquial da lgreja Sac Martinho de Moure, para concretizagao das
obras de requalificagao da envolvente da lgreja Paroquial de Sao Martinho de
Moure. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- --
-------- --Zero dois treze.- Uma informacao, prestada pelo Engenheiro Jose Bezerra,
relativa a Proposta de Alteracao do Plano de Pormenor da Zona Envolvente a lgreja
Matriz de Vila Verde, para abertura de Consulta Publica, cujas fotocopias se
encontram insertas de folhas sessenta e oito a cento e doze da minuta da presente
ata. DELIBERACAO: A Camara delibera, por unanimidade, aprovar a proposta de
Alteragao do Plano de Pormenor da Zona Envolvente a lgreja Matriz de Vila
Verde para abertura de Consulta Publica, de acordo com o estabelecido no
artigo oitenta e nove, do Decreto-Lei oitenta barra dois mil e quinze, de catorze
de maio, pelo prazo de 20 (vinte dias) uteis contados apés cinco dias da
publicagao em Diario da Republica. --------------------------------------------------------------- --
-------- --Zero dois catorze.- Presente o Auto de Vistoria de Seguranca e Salubridade,
referente ao processo zero oito barra dois mil e quinze barra seiscentos e quarenta e
quatro, em que figura como requerente a Freguesia da Lage, para deliberagao ao
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abrigo do disposto no artigo oitenta e nove do Regime Juridico de Urbanizacao e
Edificacao, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas cento e treze a cento e
dezanove da minuta da presente ata. DELIBERACAO: Deliberado, por
unanimidade, determinar a execugao de obras de conservagao necessérias a
corregao das mas condigoes de seguranca do sobredito imével, determinando
que seja notificado 0 proprietario para, no prazo de trinta dias, apresentar uma
proposta que garanta a seguranca e estabilidade do edificio ou, em alternativa,
que proceda a sua demolicao, sob pena da emissao de uma ordem
administrativa de demolicao, a proceder no prazo de quinze dias, apés a qual 0
Municipio de Vila Verde tomara a posse administrativa do imével e procedera a
sua demoligao, tudo nos termos dos artigos cento e seis, cento e sete e cento e
oito do Regime Juridico de Urbanizacao e Edificacéo.------------------------------------- --
-------- --Procedeu-se a leitura da minuta da reuniao do executivo, a qual fol aprovada
por todos os elementos presentes na reuniao. ---------------------------------------------------- --
----------E nada mais havendo a tratar, pelo Senhor Presidente foi declarada encerrada
a reuniao eram dez horas e quinze minutos, da qual para constar e devidos efeitos
foi lavrada a presente ata que vai ser devidamente assinada, consignando-se que
todas as deliberacoes dela 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
asslno. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- --

O Presidente da Camara, QLYL

OSecretario, AA (‘>45 /-
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