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ATA DA REUNIAO ORDINARIA DE 16/07/2018

----------Aos dezasseis dias do més de julho, do ano de dois mil e dezoito, realizou-se uma
reuniao ordinaria da Camara Municipal de Vila Verde, no edificio dos Pagos 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 José Correia Pinto Araujo, Luis Loureiro de Castro,
Claudia da Conceigao Cachetas Pinto e Julio Pedro Duarte Pedralva Silva. -----------------------------Secretariou o Técnico Superior Nuno Miguel Lomba
----------Verificada a presenga do numero legal de Vereadores foi pelo Senhor Presidente
da Camara, declarada aberta a reuniao eram nove horas e trinta rr1ir1ulo5.—--—-------------------A Senhora Vereadora Julia Fernandes nao esteve presente por se encontrar em
periodo de gozo de férias. ---------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador José Morals néo esteve presente por se encontrar em periodo
de gozo de férias. Foi substituido pelo Senhor Vereador Julio Pedro Duarte Pedralva

Silva. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALANCETE: Presente o resumo diario da Tesouraria relativo ao dia treze do mes
de julho do ano dois mil e dezoito que acusava um saldo pecuniario de um milhao
quinhentos e setenta e dois mil seiscentos e cinquenta e um euros e oitenta e quatro
céntimos, cuja fotocopia se encontra inserta a folhas oito e nove 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 dois de julho de dois mil e dezoito, cuja fotocépla se encontra inserta de folhas dez a
dezasseis da minuta da presente ata. DELlBERA(;I'-'\O: A Cémara aprova, por maioria, a
ata da reuniio de dois de julho dois mil e dezoito. O Senhor Vereador Julio Silva
abstém-se por nﬁo ter estado presente na reuniiio a que a ata diz respeito. --------------

-------- --ANTES DA ORDEM DO
----------Foi entregue aos Senhores Vereadores do Partido Socialista uma informagao da
Chefe da Divisao de Administragao e Finangas relativa a questoes levantadas em dois de
julho de dois mil e dezoito, uma informagao da Unidade da Contratagao Publica referente
a procedimentos de contratagéo publica e uma copia integral referente aos alegados
danos causados por um cidadao na Lage de nome "Antonio Miguel Ferreira Monteiro",
cujas fotocopias se encontram insertas de folhas dezassete a vinte e um da minuta da
presente ata. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------ZERO UM.- CONHECIMENTOS BARRA RATlFlCA(}()ES.- Zero um zero um.Para ratificagao da Excelentissima Camara, presente 0 processo zero trés barra dois mil e
dezoito barra quatrocentos e cinquenta e nove, em nome de José Rodrigues de Oliveira,
sito no lugar do Monte, da Uniao das Freguesias de Escariz (Sao Mamede) e Escariz
(Séo Martinho), concelho de Vila Verde, relativo a emissao de certidéo de
compropriedade, sobre o prédio rustico, nos termos e condigoes constantes da
informagao técgica e parecer do Chefe da Divisao de Urbanizagao e Edificagao
constantes do processo, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas vinte e dois a vinte e
oito da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: Deliberado, por unanimidade, ratiﬁcar
a emisséo da respetiva certidao, respeitante ao processo zero trés barra dois mil e
dezoito barra quatrocentos e cinquenta e nove. ----------------------------------------------------1/4
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----------ZERO DOlS.- DlVERSOS.- Zero dois zero um.- Uma informacao, prestada pela
Técnica Superior de Educacao, da Diviséo de Educagao e Promogéo Social, Dr? Silvia
Rodrigues, relativa a atribuicao de um subsidio extraordinario, no montante de € 560,00
(quinhentos e sessenta euros), a Associacao de Pais e Encarregados de Educacao de
Moure, para suportar as despesas de uma Tarefeira para apoiar o aluno Simao Gomes
Fernandes que tem Necessidades Educativas Especiais, cuja fotocépia se encontra
inserta de folhas vinte e nove a trinta e um da minuta da presente ata. DELlBERA(}AO: A
Cémara delibera, por unanimidade, atribuir 0 subsidio extraordinario, no montante
de € 560,00 (quinhentos e sessenta euros) a Associacao de Pais e Encarregados de
Educagao de Moure, para suportar as despesas de uma Tarefeira para apoiar o
aluno com Necessidades Educativas Especiais, nos termos da informagao prestada
pela Técnica Superior de Educagao, da Divisao de Educagao e Promogao Social.--------------Zero dois zero dois.- A informagao tendente a colocagao de sinal vertical de
transito no Parque Industrial de Géme, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas trinta e
dois a trinta e quatro da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: Deliberado, por
unanimidade, proceder a colocagao do sinal, de acordo com a informagao
prestada.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zero dois zero trés.- Presente o processo zero dois barra dois mil e dezassete
barra trinta e seis, em que figura como requerente a empresa PALPITEXPRESSIVO, S.A.,

referente a uma construcao - lndustria transformadora, sita no lugar do Monte, Freguesia
de Oleiros, para deliberacao sobre a redugao da caucao ao abrigo do disposto na alinea
b), do numero quatro, do artigo cinquenta e quatro, do Regime Juridico de Urbanizacao e
Edificagao, tendo em consideragao 0 teor do auto de vistoria e o parecer da Chefe da
Divisao da Qualidade, Atendimento e Fiscalizacao, datados de dois de julho de dois mil e
dezoito, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas trinta e cinco a trinta e oito da minuta
da presente ata. DELIBERAQAO: Deliberado, por unanimidade, reduzir a caugao em
quarenta por cento, ao abrigo do disposto na alinea b), do numero quatro, do artigo
cinquenta e quatro, do Regime Juridico de Urbanizagao e Ediﬁcagao, tendo em
consideragao 0 teor do auto de vistoria e o parecer da Chefe da Divisao da
Qualidade, Atendimento e Fiscalizagao, datados de dois de julho de dois mil e
dezoito, respeitantes ao processo zero dois barra dois mil e dezassete barra trinta e
seis. A Camara delibera, ainda, conceder 0 prazo de noventa dias para regularizar
as desconformidades identiﬁcadas no auto de vistoria.---------------------------------------------------Zero dois zero quatro.- Presente o processo zero um barra dois mil e quinze
barra duzentos e quarenta e oito, em nome de Dulce Isabel Lopes Ferraz Couto,
destinada a uma reconstrugéo-habitacao de comércio e barra ou servicos, sita no lugar da
Ponte, vinte e oito, da Freguesia de Vila de Prado, relativo a caducidade da licenca de
construgao ao abrigo do numero cinco, do artigo setenta e um, do Regime Juridico de
Urbanizacao e Edificacao, por forga da aplicacao do disposto na alinea d), do numero
trés, do referido artigo, cuja fotocépia se encontra inserta a folhas trinta e nove e quarenta
da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: 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 Ediﬁcacao, por forga da aplicagao do
disposto na alinea d), do numero trés, do referido artigo, referente ao processo zero
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um barra dois mil e quinze barra duzentos e quarenta e oito e atentas as razoes
invocadas nas informagoes constantes do processo. ------------------------------------------------------Zero dois zero cinco.- Presente um oficio da Assembleia Municipal de Vila Verde,

relativo a participacao do Municipio na ANAM - (Associacao Nacional de Assembleias
Municipais), com uma quota anual definida por aquela Associacao, quota essa que neste
ano foi fixada em 1.250,00€ (mil duzentos e cinquenta euros) para Municipios entre
10.000 (dez mil) e 50,000 (cinquenta mil) eleitores, cuja fotocépia se encontra inserta a
folhas quarenta e um da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Camara delibera,
por unanimidade, aprovar a proposta de participagao do Municipio de Vila Verde na
Associagao Nacional de Assembleias Municipais, mediante o pagamento da quota
anual ﬁxada em 1.250,00€ (mil duzentos e cinquenta euros). Remeta-se a
Assembleia Municipal para deliberagao adequada. ---------------------------------------------------------Zero dois zero seis.- Um pedido de apoio solicitado pelo Grupo Desportivo e
Recreativo da Ribeira do Neiva para participagao do atleta Ricardo Cunha nos Jogos
Europeus para Transplantados e Dialisados, promovidos pela European Transplant and
Dialysis Sports Federation - ETDSF, decorridos em ltalia (Cagliari), no periodo
compreendido entre dezassete e vinte e quatro do pretérito mes de junho, cuja fotocépia
se encontra inserta de folhas quarenta e dois a quarenta e cinco da minuta da presente
ata. DELIBERAQAO: Deliberado, por unanimidade, atribuir um subsidio no montante
de € 400,00 (quatrocentos euros) ao Grupo Desportivo e Recreativo da Ribeira do
Neiva, pela participacao do atleta Ricardo Cunha nos Jogos Europeus para

Transplantados e Dialisados, promovidos pela European Transplant and Dialysis
Sports Federation - ETDSF, decorridos
em ltalia (Cagliari), no periodo
compreendido entre dezassete e vinte e quatro do pretérito més de junho. ------------------------Zero dois zero sete.- Presente uma informagao prestada, pelo Assistente Técnico
Fernando Teles, da Divisao de Urbanizagao e Edificagao, relacionada com a colocacao e
regulamentacao de sinais de transito, no Largo de Sao Sebastiao e dois pontos negros,
na Freguesia da Vila de Prado, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas quarenta e
seis a cinquenta e um da minuta da presente ata. DELIBERACAO: Deliberado, por
unanimidade, proceder a colocagao e regulamentagao de sinais de transito, de
acordo com a informagao prestada pelo Assistente Técnico.-------------------------------------------Zero dois zero oito.- Presente 0 processo para emisséo de certidao de
compropriedade referente ao processo zero trés barra dois mil e dezoito barra
quatrocentos e trinta e quatro, em nome de Maria Julia Machado Dantas, sito no Lugar do
Monte, da Uniao das Freguesias da Ribeira do Neiva, ao abrigo do artigo cinquenta e
quatro, numero um, da Lei numero noventa e um barra noventa e cinco, de dois de
setembro, na redagéo que lhe foi conferida pela Lei numero setenta barra dois mil e
quinze, de dezasseis de julho, tendo em consideracao o teor das informacoes técnicas
constantes do processo, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas cinquenta e duas a
cinquenta e cinco da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Camara delibera, por
unanimidade, emitir parecer favoravel relativamente ao presente pedido, ao abrigo
do artigo cinquenta e quatro, numero um, da Lei numero noventa e um barra
noventa e cinco, de dois de setembro, na redagao que lhe foi conferida pela Lei
numero setenta barra dois mil e quinze, de dezasseis de julho, tendo em
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consideracao 0 teor das informagées técnicas constantes do processo zero trés
barra dois mil e dezoito barra quatrocentos e trinta e quatro.-------------------------------------------Zero dois zero nove.- Uma informagao prestada pelo Técnico Superior da

Unidade de Ordenamento do Territorio, Engenheiro José Bezerra, relativa a Proposta de
Alteracao do Regulamento do Plano Diretor Municipal - Abertura da Discusséo Publica,
cuja fotocépia se encontra inserta de folhas cinquenta e seis a cento e sete da minuta da
presente ata. DELIBERAQAO: Deliberado, por unanimidade, proceder a abertura do
periodo de discussao publica, nos termos do disposto nos numeros um e dois do
artigo oitenta e nove, do Decreto-Lei numero oitenta barra dois mil e quinze, de
catorze de maio, da Proposta de Alteragao do Regulamento do Plano Diretor
Municipal, nos termos da informagao.---------------------------------------------------------------------------Zero dois dez.- Para aprovacao da Excelentissima Camara, presente a minuta do
Protocolo de Cooperagao a celebrar entre o Municipio de Vila Verde e a Federacao
Portuguesa de Canoagem para a realizacao do Campeonato do Mundo de Maratonas -

Vila de Prado, Vila Verde dois mil e dezoito, cuja fotocopia se encontra in_serta de folhas
cento e oito a cento e quinze da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Camara
delibera, por unanimidade, aprovar a minuta do Protocolo de Cooperagéo, a
celebrar entre o Municipio de Vila Verde e a Federagao Portuguesa de Canoagem,
para a realizagao do Campeonato do Mundo de Maratonas - Vila de Prado, Vila
Verde dois mil e dezoito. -------------------------------------------------------------------------------------------- --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
reunlao 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
deliberagoes 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 assino.-----

O Presidente da Camara,

OSecretario,
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