
FLS
ATA DA REUNIAO ORDINARIA DE 21/01/2019

----------Aos vinte e um dias do més de janeiro, do ano de dois mil e dezanove,
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 presenca
dos Senhores Vereadores, Manuel de Oliveira Lopes, Julia Maria Caridade Rodrigues
Fernandes, Patricio José Correia Pinto Araujo, Jose Augusto Marcal Morais, Luis
Loureiro de Castro e Claudia da Conceicao Cachetas Pinto. -----------------------------------
----------Secretariou o Técnico Superior Nuno Miguel Lomba Mota.----------------------------
----------Verificada a presenca do numero legal de Vereadores foi pelo Senhor
Presidente da Camara, declarada aberta a reuniao eram nove horas e trinta
minutos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------BALANCETE: Presente o resumo diario da Tesouraria relativo ao dia dezoito
do més de janeiro do ano dois mil e dezanove que acusava um saldo pecuniério de
dois milhoes novecentos e cinquenta e trés mil duzentos e noventa e quatro euros e
trinta e quatro céntimos, cuja fotocépia se encontra inserta a folhas sete e oito da
minuta da presente ata. -----------------------------------------------------------------------------------
----------EXPEDIENTE: O que segue, acompanhado de todos os processos para
verificacao da Excelentissima Edilidade. -------------------------------------------------------------
----------Presente, para aprovacao da Excelentissima Camara, a ata da reuniao
ordinaria de sete de janeiro de dois mil e dezanove, cuja fotocopia se encontra inserta
de folhas nove a quinze da minuta da presente ata. DEL|BERA(}I\O: A Camara
delibera, por maioria, aprovar a referida ata, com abstencao da Dr.‘ Claudia da
Conceicfio Cachetas Pinto, por nao ter estado presente na referida reuniio.-------
----------ANTES DA ORDEM D0 DIA:-----------------------------------------------------------------
----------Nao foram apresentados qualquer assuntos antes da ordem do dia.---------------
----------ZERO DOlS.- DlVERSOS.- Zero dois zero um.- Uma informacao prestada
pela Técnica Superior de Servico Social, Dr.a Isabel Lopes, relacionada com a
transferéncia de verba, no valor de € 5.000,00 (cinco mil euros), a Associacao
Humanitaria Habitat, para apoio a familia carenciada, constante na informacao, cuja
fotocopia se encontra inserta de folhas dezasseis a dezoito da minuta da presente ata.
DELlBERA(}lT\O: Deliberado por unanimidade, transferir a verba no valor de €
5.000,00 (cinco mil euros), a Associacao Humanitaria Habitat para apoio a familia
carenciada, constante na informacao anexa.---------------------------------------------------
----------Zero dois zero dois.- Uma informacao prestada pelo Chefe da Divisao da
Educacao e Promocao Social, Dr. Adelino Machado, relacionada com a homologacao
da ata da Reuniao da Comisséo de Apreciacao de Candidaturas ao Arrendamento
Social em Regime de Renda Apoiada, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas
dezanove a vinte e um da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Camara
delibera, por unanimidade, homologar a ata da Reuniao da Comissio de
Apreciagao de Candidaturas ao Arrendamento Social em Regime de Renda
Apoiada, concluindo pela atribuigao da habitacao de tipologia T2 a candidata
Maria Gongalves Teixeira e a habitagao de tipologia T3 a candidata Gracinda
Maria Montoia, habitagées essas sitas na Avenida Professor Machado Vilela.------
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----------Zero dois zero trés.- A informacao prestada pelo Chefe de Divisao da
Educagao e Promocao Social, Dr. Adelino Machado, relativa a atribuicao de um apoio
financeiro no montante de € 20.000,00 (vinte mil euros) ao Grupo Folclorico de Vila
Verde, para a criacao de um Nucleo Museologico, para a implementacao do Centro
Etnografico lnterpretativo de Vila Verde e para a realizacao de exposicoes
permanentes e temporaria, onde se inclui também o catalogo digital, cuja fotocépia se
encontra inserta a folhas vinte e dois e vinte e trés da minuta da presente ata.
DELIBERAQAO: A Camara delibera, por unanimidade, atribuir um apoio
financeiro no montante de € 20.000,00 (vinte mil euros) ao Grupo Folclérico de
Vila Verde, para a criagao de um Nucleo Museologico para a implementacao do
Centro Etnografico lnterpretativo de Vila Verde e para a realizacao de
exposigoes permanentes e temporarias, onde se inclui também o catalogo
digital.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------Zero dois zero quatro.- Uma informacao prestada pelo Assistente Técnico,
Fernando Teles, relacionada com a colocacao de um sinal de STOP no
entroncamento entre a Estrada Municipal quinhentos e trinta e dois e a Travessa do
Romeu, em Pedregais, na Uniao de Freguesias da Ribeira do Neiva, cuja fotocépia se
encontra inserta a folhas vinte e quatro e vinte e cinco da minuta da presente ata.
DELIBERAQAO: Deliberado, por unanimidade, proceder a colocagao de um sinal
de STOP no entroncamento entre a Estrada Municipal quinhentos e trinta e dois
e a Travessa do Romeu, em Pedregais, na Uniao de Freguesias da Ribeira do
Neiva, de acordo com a informagao prestada pelo Técnico.-------------------------------
----------Uma declaragao apresentada pelo Senhor Vereador José Morais: Tenho
conhecimento que 0 entroncamento aqui referido teve, durante varios anos, um sinal
STOP, no local que agora se propoe. Também tenho conhecimento que tera existido
no local um acidente de trénsito e que o referido sinal, entretanto, desapareceu. E
importante perceber e avaliar se situacoes como esta se verificam noutros locais,
sendo competéncia da Camara a correta regulamentagzao dos mesmos--------------------
----------Zero dois zero cinco.- Uma proposta apresentada pelo Senhor Presidente da
Camara, relacionada com a indicacao da Técnica Superior deste Municipio, Dr.‘=‘ Carla
Alexandra da Silva Veloso, como representante do Municipio na Comissao de
Protecao de Criancas e Jovens de Vila Verde, cuja fotocépia se encontra inserta a
folhas vinte e seis e vinte e sete da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A
C:-‘imara delibera, por maioria, com a abstengao dos Senhores Vereadores do
Partido Socialista e os votos a favor dos Vereadores do Partido Social
Democrata, indicar a Técnica Superior Carla Alexandra da Silva Veloso, como
representante do Municipio na Comissao de Protegao de Criangas e Jovens de
Vila Verde.----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------Zero dois zero seis.- Presente uma informacao prestada, pela Chefe da
Divisao, Qualidade Atendimento e Fiscalizacao, Engenheira Michele Alves,
respeitante ao pedido de autorizacao para execucao de obras na Escola Profissional
Amar Terra'Verde, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas vinte e oito a trinta da
minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Camara delibera, por unanimidade,
autorizar a realizacao das obras, nos termos da informacao.-----------------------------
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----------Zero dois zero sete.- Presente um oficio do Centro Social Paroquial de
Cervaes, a solicitar um subsidio para fazer face as despesas com a realizacao de
obras para proceder a legalizacao do edificio do Centro Social Paroquial de Cervaes,
cuja fotocopia se encontra inserta a folhas trinta e um e trinta e dois da minuta da
presente ata. DELIBERAQAO: A Camara delibera, por unanimidade, atribuir um
subsidio no montante de € 12.500,00 (doze mil e quinhentos euros), para fazer
face as despesas com a realizagao de obras para proceder a legalizagao do
edificio do Centro Social Paroquial de Cervaes.------------------------------------------------
----------Zero dois zero oito.- Um oficio da Comissao das Novenas (Festa de Natal de
Cervaes), a solicitar a atribuicao de um donativo para a realizacao do evento as
“Novenas”, levadas a efeito por aquela Comissao, cuja fotocopia se encontra inserta a
folhas trinta e trés e trinta e quatro da minuta da presente ata. DELIBERAQAO:
Deliberado, por unanimidade, atribuir um donativo no valor de € 1.000,00 (mil
euros) para a realizacao do evento as “Novenas”, realizadas na Freguesia de
Cervaes.------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------Zero dois zero nove.- Presente o oficio do Centro Social do Vale do Homem,
a solicitar um apoio financeiro para desenvolver a “Casa da Citania” na antiga Escola
Basica do Primeiro Ciclo e Jardim de lnfancia, na Freguesia de Ponte Sac Vicente,
cuja fotocépia se encontra inserta de folhas trinta e cinco a trinta e sete da minuta da
presente ata. DELIBERAQAO: A Camara delibera, por unanimidade, atribuir um
apoio financeiro no montante de € 20.000,00 (vinte mil euros) para
comparticipagao da aquisigao de um terreno adjacente a Escola Basica em
Ponte S50 Vicente.----------------------------------------------------------------------------------------
----------Zero dois dez.- O oficio da ADOL - Associacao Domingos de Oliveira Lopes, a
solicitar a atribuicao de um subsidio para fechamento do coberto existente no novo
edificado daquela Associacao, cuja fotocopia se encontra inserta a folhas trinta e oito
e trinta e nove da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Camara delibera, por
unanimidade, atribuir um subsidio no montante de € 6.415,00 (seis mil
quatrocentos e quinze euros), para fechamento do coberto existente no novo
edificado daquela Associagao, solicitado pelo Presidente da Associagao
Domingos de Oliveira Lopes.--------------------------------------------------------------------------
----------Zero dois onze.- Presente um oficio da Associacao Cultural e Musical de Vila
Verde, a solicitar a atribuicao de um apoio financeiro para o ar condicionado no Salao
Polivalente daquela Associacao, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas quarenta
a quarenta e trés da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: Deliberado, por
unanimidade, atribuir 0 apoio financeiro no montante de € 21.586,50 (vinte e um
mil quinhentos e oitenta e seis euros e cinquenta céntimos), para a colocacao
do ar condicionado no Salao Polivalente daquela Associagao.---------------------------
----------Zero dois doze.- Para aprovacao da Excelentissima Camara, presente um
Protocolo de Colaboracao a celebrar entre o Municipio de Vila Verde e a Fabrica da
lgreja Paroquial de Santa Marinha de Nevogilde, para concretizacao das obras de
requalificacao do logradouro da Residéncia Paroquial de Santa Marinha de Nevogilde,
que permitira criar uma zona de estacionamento e de lazer, cuja fotocopia se encontra
inserta de folhas quarenta e quatro a quarenta e nove da minuta da presente ata.
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DELIBERAQAO: A Camara delibera, por unanimidade, aprovar 0 protocolo de
colaboracao a celebrar entre 0 Municipio de Vila Verde e a Fabrica da lgreja
Paroquial de Santa Marinha de Nevogilde, para os fins constantes do mesmo.----
----------Zero dois treze.- Presente a proposta numero mil cento e dezanove barra
dezanove, apresentada pelo Senhor Vereador da Qualidade do Ordenamento e da
Gestao do Territorio, sobre a orcamentacao e gestao das despesas com pessoal para
dois mil e dezanove, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas cinquenta a
cinquenta e trés da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Camara delibera, por
maioria, com a abstencao dos Senhores Vereadores do Partido Socialista,
aprovar a proposta sobre a orcamentacao e gestao das despesas com pessoal
para dois mil e dezanove.-------------------------------------------------------------------------------
----------Zero dois catorze.- Presente a proposta numero mil cento e vinte e cinco
barra dezanove, apresentada pelo Senhor Vereador da Qualidade do Ordenamento e
da Gestao do Territorio, para aprovacao do Projeto de Codigo de Etica e Conduta do
Municipio de Vila Verde, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas cinquenta e
quatro a sessenta e trés da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Camara
delibera, por unanimidade, aprovar, para efeitos de submissao a discussao
publica, a decorrer pelo periodo de trinta dias, a contar da publicacao da
respetiva deliberacao, o Projeto de Cédigo de Etica e Conduta do Municipio de
Vila Verde, documento que integra a proposta, da mesma fazendo parte
integrante, e, para efeitos de ulterior aprovacao da Assembleia Municipal, ao
abrigo do disposto na alinea b), do numero um, do artigo vinte e cinco, do
Anexo I, da Lei setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro.
lnexistindo pronuncias no ambito do periodo de discussao publica, remeta-se o
assunto a Assembleia llllunicipal, sem necessidade do envio prévio ao
Executivo.----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------Zero dois quinze.- Presente o processo numero mil e oitenta e dois barra dois
mil e cinco, instruido com o auto de vistoria, para efeitos de rececao, definitiva das
obras de urbanizacao com o alvara numero zero trés barra dois mil e seis, de sete de
julho, sitas no lugar de Quintas ou Reguengo, Freguesia e Concelho de Vila Verde,
requerida por Teresa de Jesus Barbosa Teixeira, em representacao de Manuel
Domingues Bento, cuja fotocopia se encontra inserta a folhas sessenta e quatro e
sessenta e cinco da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Camara delibera,
por unanimidade, proceder a rececao definitiva das obras de urbanizacao, com
o alvara numero zero trés barra dois mil e seis, de sete de julho, sitas no lugar
de Quintas ou Reguengo, Freguesia e Concelho de Vila Verde com base no auto
de vistorias.-------------------------------------------------------------------------------------------------
----------Zero dois dezasseis.- Presente 0 processo numero zero um barra dois mil e
dezoito barra quatrocentos e sessenta e cinco, em nome de Joao Correia Barbosa,
para deliberar sobre a aceitacao do incumprimento do parémetro urbanistico do indice
maximo de utilizacao estabelecido na alinea d), do numero um, do artigo setenta e um
do Regulamento do Plano Diretor Municipal de Vila Verde, para a edificacao em
Espacos Centrais Tipo EC2 ao abrigo do disposto no numero dois, do artigo sessenta
e oito e numero sete, do artigo setenta e um, ambos do referido Regulamento, cuja
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fotocopia se encontra inserta de folhas sessenta e seis a setenta da minuta da
presente ata. DELIBERAQAO: A Camara delibera, por unanimidade, aceitar 0
incumprimento do parametro urbanistico do indice méximo de utilizacao
estabelecido na alinea d), do numero um do artigo setenta e um do Regulamento
do Plano Diretor l‘-llunicipal de Vila Verde para a edificacao em Espacos Centrais
Tipo EC2 ao abrigo do disposto no numero dois, do artigo sessenta e oito e
numero sete, do artigo setenta e um, ambos do referido Regulamento, e tendo
em conta o teor da informagao técnica datada de vinte de dezembro de dois mil
e dezoito e do parecer do Chefe da Divisao de Urbanizagao e Edificagao de sete
de janeiro de dois mil e dezanove..------------------------------------------------------------------
----------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 dez horas e trinta 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
assino. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

OPresidente da Camara, T T" E

OSecretario, / //7/

5/5


