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----------Aos quatro dias do més de maroo, do ano de dois mil e dezanove, realizou-se uma
reuniao ordinéria da Cémara Municipal de Vila Verde, no edificio dos Pagos do Concelho,
sob a Presidéncia do Senhor Manuel de Oliveira Lopes, na qualidade de Vice-Presidente
deste Orgao Autarquico, com a presenoa dos Senhores Vereadores, Julia Maria Caridade
Rodrigues Fernandes, Patricio José Correia Pinto Araujo, José Augusto Margal Morais,
Luis Loureiro de Castro e Claudia da Conceioao Cachetas Pinto. -------------------------------------------Secretariou o Técnico Superior Nuno Miguel Lomba Mota.------------------------------------------Veriﬁcada a presenga do numero legal de Vereadores foi pelo Senhor VicePresidente da Cémara, declarada aberta a reuniao eram nove horas e trinta minutos. ----------------Faltou por motivo justificado o Senhor Presidente, Antonio Fernando Nogueira
Cerqueira Vilela, nao esta presente na reuniao por circunstancias imponderaveis, tendo
requerido junto do Senhor Vice-Presidente que a falta fosse justificado pelo orgao, pedido
esse que foi unanimemente aceite.----------------------------------------------------------------------------------BALANCETE: Presente o resumo diério da Tesouraria relativo ao dia um do més
de margo do ano dois mil e dezanove que acusava um saldo pecuniario de dois milhoes
quinhentos e cinco mil quinhentos e oitenta e seis euros e sessenta e nove céntimos, cuja
fotocopia se encontra inserta a folhas catorze e quinze 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 ordinéria
de dezoito de fevereiro de dois mil e dezanove, cuja fotocépia se encontra inserta de
folhas dezasseis a vinte e trés da minuta da presente ata. DELlBERA(;i-KO: A Cémara
delibera, por unanimidade, aprovar a referida ata.--------------------------------------------------

----------ANTES DA ORDEM DO DIA:-------------------------------------------------------------------------------Os Senhores Vereadores do Partido Socialista apresentam uma proposta de
voto de louvor a Escola Proﬁssional Amar Terra Verde, cuja fotocépia se encontra
inserta a folhas vinte e quatro da minuta da presente ata: -----------------------------------------------------Em fevereiro do corrente ano foi divulgado pelo Ministério da Educaoao e
amplamente difundido na imprensa, o Ranking das Escolas, avaliando também o ensino
profissional. Num universo de seiscentas e cinquenta e oito Escolas publicas e privadas, a
Escola Profissional Amar Terra Verde, com sede em Vila Verde, ficou classiﬁcada em nono
lugar. Se avaliarmos os resultados no ambito da Comunidade lntermunicipal do Cavado, a
Escola Proﬁssional Amar Terra Verde atingiu um excelente segundo lugar. Trata-se de
uma Escola Proﬁssional com vinte e cinco anos de atividade, que este ano esta a formar
mais de setecentos alunos e tem promovido centenas de empregos. A Escola Profissional
Amar Terra Verde tem firmadas parcerias com instituigoes e empresas de referéncia do
Distrito de Braga. Em termos préticos, oitenta e nove por cento dos alunos da Escola
Proﬁssional Amar Terra Verde conseguem atingir uma empregabilidade e conclusao do
curso em trés anos. Numeros que também colocam esta Escola entre as melhores do
pais. Sao inumeros os prémios e atividades que tem destacado a Escola Proﬁssional
Amar Terra Verde: Programa Eco Escolas, sendo a primeira do Concelho com bandeira
verde; Super Escola solidaria prémio da EDP por dez anos consecutivos; Selo do
voluntariado Ministério da Educaoao; Certiﬁcaoao EQAVET pela ANQEP; Certificagao da
Gestao da Qualidade, entre muitos outros. E também uma Escola de referéncia na
qualidade do ensino que ministra, na inclusao de alunos com dificuldades de
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aprendizagem, e no desenvolvimento de parcerias estratégicas, fazendo da Escola
Proﬁssional Amar Terra Verde uma Escola inclusiva. Foi recentemente elogiada como
uma Escola de referéncia, numa cerimonia onde esteve presente o Primeiro-Ministro. Néo
obstante os resultados obtidos, tém sido colocados alguns entraves ao crescimento
Académico da Escola Profissional Amar Terra Verde. A nao padicipacéo dos seus alunos
nas atividades do programa de combate ao abandono e insucesso escolar é apenas um
deles. O recente diferendo da autarquia quanto a legalizacao de obras é outro. Sac
situacoes que certamente com a boa-vontade de todos seréo ultrapassadas. O facto é
que em termos de ranking, a Escola Profissional Amar Terra Verde surge como a melhor
Escola do Concelho de Vila Verde, a segunda da Comunidade lntermunicipal do Cavado e
a nona melhor de Ponugal. Por acreditarmos que os resultados Académicos, curriculares
e de empregabilidade obtidos sao motivo de regozijo para todos, e pelos aspetos aqui
elencados, os subscritores propoem: Atribuicao de voto de louvor a Escola Proﬁssional
Amar Terra Verde. DELIBERAQAO: Aprovado, por maioria, com os votos favoraveis
dos Senhores Vereadores do Partido Socialista e a abstengao dos Vereadores do
Partido Social Democrata.----------------------------------------------------------------------------------—--------Os Senhores Vereadores do Partido Social Democrata apresentam a seguinte
declaracaoz Os membros do Executivo Partido Social Democrata consideram que 0 voto
de louvor proposto é absolutamente merecido, tendo em consideracao 0 percurso que a
Escola Profissional Amar Terra Verde tem vindo a realizar ao longo da sua historia, com
um projeto de formacao de exceléncia para milhares de jovens do Concelho de Vila Verde
e da regiao. Estamos, por isso, completamente de acordo com todos os motivos

apresentados pelos Senhores Vereadores do Partido Socialista que justificam o presente
voto de louvor, mas nao podemos aceitar a existéncia do antepenultimo parégrafo em que
se alegam diferendos entre o Municipio de Vila Verde e aquela instituicao de ensino. Com
efeito, a nao participacao daquela Escola no projeto designado por “Plano lntegrado e
lnovador de Combate ao insucesso Escolar” prende-se, apenas, com o facto dos projetos
em execucao desenvolvidos pelos Agrupamentos de Escolas do Concelho estarem
formatados para areas onde existe alguma dificuldade de integracao destes alunos,
nomeadamente na area das competéncias digitais na primeira infancia e Vil’arte
Educativa, virado, essencialmente, para a musica. Embora o Regulamento seja claro e
aponte para a nao inclusao dos alunos do Ensino Profissional jé foi por mais do que uma
vez aﬁrmado que logo que haja oportunidade e que algumas das acoes em execucéo 0
permitam, até porque o projeto ainda tem mais um ano e meio de execucao, os alunos da
Escola Profisslonal Amar Terra Verde serao convidados a participar em acoes que
possam estar adequadas ao seu nivel etario e de escolaridade. No que concerne as obras
que a Escola Proﬁssional Amar Terra Verde pretende realizar no edificio que é pertenca
do Municipio, esta Cémara Municipal jé deliberou que nao poe qualquer obstaculo a sua
promocao por parte da entidade Escola Proﬁssional Amar Terra Verde, desde que sejam
previamente realizados todos os procedimentos administrativos que permitam o respetivo
Iicenciamento. Em conclusao, os membros do Executivo Partido Social Democrata tém
orgulho na Escola Profissional Amar Terra Verde e nao tém qualquer problema em louvar
o seu excelente desempenho, mas nao podem aceitar que neste voto de louvor constem
razoes que alegadamente criam um ambiente de menos boa relacao com a Escola,
quando tal sentimento nao existe por parte do Municipio, que tem nela um parceiro
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insubstituivel na promocao do desenvolvimento educativo, social e cultural das novas
geracoes e Vilaverdenses. ----------------------------------------------------------------------------------—-------Apresentado pelos membros do Executivo um voto de louvor ao Pasteleiro
Miguel Lopes, cuja fotocopia se encontra inserta a folhas vinte e cinco da minuta da
presente ata:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Pasteleiro natural da Vila de Prado, Miguel Lopes, tem feito um percurso notével
no que diz respeito a confecéo de auténticas obras de arte de pastelaria. Formador de
certificado e empresério na Vila de Prado, tem participado em varios concursos e
divulgado a arte da pastelaria fina pelo Pals e Europa fora. Além de ter vencido o
concurso de semi-frios de Barcelona, participou recentemente numa demonstracao de
pastelaria “Francesa Moderna", em Veneza - ltalia, juntamente com mais de trés dezenas
de jovens Chefes de toda a Europa, onde se sagrou Campeao Europeu de pastelaria
ﬁna/Francesa. Miguel Lopes foi considerado um dos Chefes de Pastelaria “mais
promissores a nivel europeu” e como Pradense e Embaixador do Concelho de Vila Verde
é para os subscritores motivo de orgulho. Pelos motivos invocados, os subscritores
propoem a atribuicao de um voto de louvor. DELIBERAQAO: Aprovado, por
unanimidade, o voto de louvor proposto. -------------------------------------------------------------—-----Um pedido de esclarecimento formulado pelos Senhores Vereadores do
Partido Socialista:----------------------------------------------------------------------------------------—-------------Na sequéncia da informacao prestada pelo Presidente da Cémara, relativamente
ao processo de descarga de saneamento na rede publica, no decorrer da Liltima
Assembleia Municipal, solicita-se a seguinte informacao o mais urgentemente possivel:----

----------Um) Listagem dos particulares que estao autorizados a proceder a descargas de
sistemas de recolha de saneamento, na rede publica; ----------------------------------------------------------Dois) lndicacao dos locais autorizados (conforme o proprio referiu) para proceder
a essa descarga e se nesses locals esta algum funcionario camarario a acompanhar o

processo;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vice-Presidente informa que 0 assunto seré analisado e
esclarecido posteriormente.-------------------------------------------------------------------------------—-------Uma recomendagio apresentada pelos Senhores Vereadores do Partido
Socialista, cuja fotocopia se encontra inserta a folhas vinte e seis da minuta da presente

ata:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Considerando que 0 acesso a habitacao condigna é um direito fundamental, uma
vez que todas as pessoas necessitam de um local adequado para a sua privacidade e
intimidade familiar, bem como para a garantia de condicao de vida, de sallrde e bemestar; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Considerando que comegam a surgir sinais relativamente ao mau estado de
conservacao das habitacées soclais desta autarquia, em alguns casos, nao satisfazendo
as condicoes minimas de seguranca e confono para abrigar condignamente uma familia;-----------Considerando que os imoveis disponiveis pela autarquia nao serao suficientes
para acolher a procura de pessoas que nao tendo condicoes economicas para suportar
rendas altas, necessitam de habitacao social; --------------------------------------------------------------------Considerando a necessldade de um maior apoio as familias monoparentais;------------------Considerando que sao frequentes os alertas por parte de pretensos arrendatarios
em como nao conseguem habitacao social no Municipio de Vila Verde; --------------------------
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----------Sendo certo que o mercado privado de habitacao deve funcionar normalmente,
cabe a quem governa o territorio procurar solucoes que minlmizem os impactos negatlvos
dai decorrentes, especificamente junto dos mais desfavorecidos. -------------------------------------------Considerando que os atuais mecanismos de politica de habitacao no Municipio de
Vila Verde sao agora insuficientes para a resposta a esta problematica; ----------------------------------Considerando a recente iniciativa legislativa pelo Decreto-Lei trinta e sete barra
dois mil e dezoito, de quatro de junho de dois mil e dezoito, que aprova o "Primeiro Direito
- Programa de Apoio ao Acesso a Habitacao", e refere que: “...as estratégias municipais
no ambito da habitacao devem promover as acoes necessarias para assegurar a
universalidade, a coeréncia e a equidade no acesso a essas solucdes por parte das
pessoas e agregados que vivem em condicoes indignas e em sltuacao de caréncia
ﬁnanceira". Destacando ainda o diploma, no seu artigo trinta, que o Municipio devera
adotar uma estratégia local para a sua politica de habitacao e priorizar as solucoes
habitacionais que achar mais convenientes para desenvolver no seu territorio de acordo
com o programa Primeiro Direito;-------------------------------------------------------------------------------------Nesse sentido, os proponentes recomendam: - Seja avaliado o estado de
consen/acao de todas as habitacoes sociais, propriedade desta autarquia, e se proceda
de forma imediata as reparacées necessarias a garantir a seguranca e o conforto de
quem nelas habita; - Sejam implementadas politicas camararias que possibilitem o
alargamento da oferta de solucoes habitacionais soclais, seja através de construcao de
novas habitacoes, seja pela reconversao de edificios existentes. -------------------------------------------A Senhora Vereadora da Educacao, Cultura e Agao Social esclarece que:
relativamente as habitagoes soclais, informa-se que estao a ser alvo de melhorias
continuas por parte da equipa de funcionarios do Municipio, estando neste momento a ser
recuperadas duas habitacoes soclais, e estando, também, as equipas ja mobilizadas para
as habitacoes sociais de Coimbra, onde todos os anos tém sido recuperadas. Além disso,
0 Municipio de Vila Verde tem também o Programa de Apoio ao Arrendamento, estando ja
a apoiar inumeras familias que a ele recorrem quando as suas condicées economicas nao
permitem suportar a totalidade da renda. Acrescento, ainda, os contactos estabelecidos
com o lnstituto da Habitacao e da Reabilitagao Urbana, estando ja prevista e marcada
uma reuniao para implementacao do Programa Primeiro Direito - Programa de Apoio ao
Acesso a Habitacao. Acrescento, por ﬁm, a tudo isto, que também ao longo do ano o
Municipio apoia na recuperacao habitacional das familias que vivem em piores condicoes
de habitabilidade e salubridade. Por tudo isto, concluimos que, em matéria de habitagzao,
0 Municipio de Vila Verde faz todos os esforcos para que as familias Vilaverdenses,
sobretudo aquelas que atravessam maior fragilidade economica e social, com principal
enfoque nas familias monoparentais e com deﬁcientes a cargo, tenham todas as
condicoes para uma habitacao condigna e com melhores condicoes de vida.----------------

----------ZERO UM.- CONHECIMENTOS BARRA RATlFlCA(;OES.- Zero um zero um.Para ratiﬁcacao da Excelentissima Camara, presente o processo zero trés barra dois mil e
dezanove barra cento e vinte, em nome de Maria Albertina Macedo Macedo Martins, sito
no lugar de Cervelhos, da Freguesia de Cervaes, Concelho de Vila Verde, relativo a
emissao de certidao de compropriedade, sobre o prédio rustico, de acordo com as
informacées técnicas constantes do processo, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas
vinte e sete a trinta da minuta da presente ata. DELlBERA(}AO: Deliberado, por
unanimidade, ratiﬁcar emissao de certidao de compropriedade, sobre o prédio
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rustico, de acordo com as informacﬁes técnicas constantes do processo zero trés
barra dois mil e dezanove barra cento e vinte, em nome Maria Albertina Macedo
Macedo Martins, sito no lugar de Cervelhos, da Freguesia de Cervaes, Concelho de
Vila Verde.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zero um zero dois.- Uma informacao, prestada pelo Chefe de Divisao da
Educacao e Promocao Social, relativa a atribuicao de apoio financeiro aos Clubes
Desportivos para aquisicao de vestuario desportivo, cuja fotocopia se encontra inserta a
folhas trinta e um e trinta e dois da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: Retirado da
ordem de trabalhos, uma vez que o assunto deveria estar no ponto “Diversos” e
nao no ponto “Conhecimentos barra Ratiﬁcacﬁes”.--------------------------------------------------------Zero um zero trés.- Tendo em conta que as festividades do Carnaval constituem
uma tradicao ja consolidada no pals, presente a proposta apresentada pelo Senhor
Vereador da Qualidade, Ordenamento e Gestao do Territorio, relacionada com a
tolerancia de ponto, para o dia cinco de marco de dois mil e dezanove, cuja fotocépia se
encontra inserta a folhas cinquenta e nove da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A
Camara toma conhecimento.----------------------------------------------------------------------------------------ZERO DOlS.- DlVERSOS.- Zero dois zero um.- Presente uma informacao,
prestada pelo Assistente Técnico, Fernando Teles, relacionada com o pedido de
fornecimento e colocacao de sinais verticals de transito para varios locais da Freguesia de
Lanhas, constantes na respetiva informacao, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas
trinta e trés a trinta e cinco da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Camara
delibera, por unanimidade, proceder ao fornecimento e colocacao de sinais

verticals de transito para varios locais solicitados pela Freguesia de Lanhas, de
acordo com a informacao prestada.----------------------------------------------------------------------------Zero dois zero dois.- Presente uma informacao, prestada pela Dr." Cristlana
Alves, relacionada com o ﬁm do prazo de consulta publica do “Projeto de Regulamento
dos Estagios Curriculares do Municipio de Vila Verde”, cuja fotocopia se encontra inserta
a folhas trinta e seis da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: Deliberado, por
unanimidade, concordar com a informagao prestada e remeter o assunto a
Assembleia Municipal, para efeitos de aprovacao do referido Regulamento.----------------------Zero dois zero trés.- Presente o processo, zero um barra dois mil e dezassete
barra oitocentos e quarenta e sete, em nome de Conceicao Barbosa Goncalves Cachetas,
sito na Avenida da Veiga, da Freguesia de Oleiros, para apreciar e deliberar ao abrigo da
deliberacao de dezassete de dezembro de dois mil e dezoito, que junto se anexa, e tendo
em consideracao 0 teor da informacao técnica datada de onze de fevereiro de dois mil e
dezanove e o parecer da Divisao de Ambiente e Obras de vinte e dois de maio de dois mil
e dezoito, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas trinta e sete a quarenta e quatro da
minuta da presente ata.-----------------------------------------------------------------------------------------------A Senhora Vereadora Claudia Cachetas requer escusa de participar na discussao
e na votacao uma vez que se trata de um assunto relacionado com uma familiar. Os
membros do executivo aceitaram, por unanimidade, o pedido apresentado. -------------------—-------DELIBERAQAO: A Camara delibera, por unanimidade, que a ampliacao
proposta para a habitacao possa ser realizada, sem exigéncia do registo de
renuncia a indemnizagao, considerando que se trata de obras de ampliacao de parte
do ediﬁcio ja existente que esta fora da zona non aediﬁcandi deﬁnida pelo
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Regulamento Geral de Estradas e Caminhos municipais, conforme as informagﬁes
técnicas que a suportam.----------------------------------------------------------------------------------—-----Zero dois zero quatro.- Presentes as informacoes, prestadas pelo Dr. Nuno Mota,
da Unidade de Contratacao Publica, e do Arquiteto Antonio Nogueira, Chefe da Dlvisao de
Projetos e Obras, relacionadas com o requerimento da BG Build Grow SA para reposicao
do equillbrio ﬁnanceiro do contrato e ajustamento ao plano de trabalhos e ao prazo de
execuoao da obra designada por “Reabilitacao do Edificlo da Antiga Adega e Area
Envolvente”, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas quarenta e cinco a cinquenta e
seis da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Camara delibera, por unanimidade,
atentos os fundamentos constantes nas informagoes anexas, que a decisao tende
para o indeferimento. Conceda-se o prazo de dez dias uteis para que a BG Build
Grow SA se pronuncie por escrito, querendo, ao abrigo do direito de audiéncia

previa.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zero dois zero cinco.- Para retiﬁcacao das deliberacoes camararias tomadas em
reuniao camararia de dezanove de fevereiro e dezanove de marco de dois mil e dezoito
(retificacao), presente uma informacao prestada pela Jurista Filipa Vilela, relacionada com
o pedido de declaracao de utilidade publica da expropriagao de uma parcela de terreno
para abertura e terraplanagem de um Caminho na Freguesia de Prado Sao Miguel
(Estrada Nacional cento e um - lgreja de Prado Sao Miguel), cuja fotocopia se encontra
inserta a folhas cinquenta e sete e cinquenta e oito da minuta da presente ata.
DELIBERAQIAO: Em complemento as deliberacoes camarérias tomadas em reuniao
de dezanove de fevereiro e dezanove de marco de dois mil e dezoito, e
considerando que: - Constituem atribuicﬁes do Municipio a promogao e
salvaguarda dos interesses proprios das respetivas populagoes, nomeadamente
nos dominios dos transportes e comunicagoes, promocao do desenvolvimento e
ordenamento do territorio e urbanismo, conforme numero um e numero dois,
alineas c), m) e n), do artigo vinte e trés, da Lei numero setenta e cinco barra dois
mil e treze, de doze de setembro, e ulteriores alteragﬁes; - Compete a Camara
Municipal criar, construir e gerir, entre outras, redes de circulagao, de transportes,
de energia, de distribuicao de bens e recursos ﬁsicos integrados no patrimonio do
Municipio ou colocados, por Lei, sob administracao municipal, como decorre da
alinea ee), do numero um, do artigo trinta e trés, da referida Lei; - A via existente de
acesso ao Centro da Freguesia de Prado Sao Miguel (local onde se situa a lgreja, a
Escola, a Junta de Freguesia, a Casa Mortuaria, 0 Cemitério e a maioria dos seus
habitantes), para além de desajustada as necessidades atuais, é exigua, na medida
em que nao permite, em determinados locais do seu tracado, o cruzamento de duas
viaturas em simultaneo, desenvolvendo-se numa zona acidentada e sinuosa, com
fraca visibilidade, o que torna o alargamento praticamente inviavel em face do custo
que teria; - A ligacao da Estrada Nacional cento e um ao centro da Freguesia de
Prado Sac Miguel constitui um passo determinante na consecugao das atribuigoes
cometidas ao Municipio, na medida em que, consubstanciando uma alternativa de
acesso a via existente, ira permitir melhorar a acessibilidade, reduzir tempos de
percurso, promover a regularidade da circulagao imputando maior qualidade e
seguranga na via, e, em simultaneo, promover a construcao de acessos a varias
propriedades que, por forca da falta de serventias, foram abandonadas; - Esta nova
infraestrutura é mais condizente com as novas realidades, com um trajeto de
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ligagao aos grandes eixos de mobilidade mais reduzido, proporcionando as
populacaes e aglomerados envolventes uma infraestrutura em harmonia com a
respetiva dimensao e exigéncias das suas economias, permitindo estruturar o
territério e criar condicées para um desenvolvimento sustentavel; - A parcela de
terreno que se pretende expropriar destina-se a conclusao desta infraestrutura de
extrema importancia para as populacﬁes locais e para o Concelho, é manifesto 0
interesse pﬁblico da obra e, como tal, estritamente necessaria a aquisicao da
parcela a expropriar; - A referida infraestrutura tem um tragado concretizado em
cerca de noventa por cento da sua totalidade, correspondendo aos anseios de toda
uma populacao que aguarda desesperadamente pela sua conclusao, motivos estes
que justificam a urgéncia imperiosa da expropriacao; A Camara Municipal
DELIBERA, por unanimidade, retiﬁcar a deliberacao camararia tomada em reuniao
de dezanove de margo de dois mil e dezoito, ao abrigo da competéncia conferida
pela alinea vv), do nﬁmero um, do artigo trinta e trés, do Anexo I, da Lei m'|mero
setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro, na sua redagao atual,
passando a constar que a Camara Municipal de Vila Verde delibera PROCEDER A

EXPROPRIACAO, através de PROCESSO EXPROPRIATIVO URGENTE, e, bem
assim, requerer a DECLARACAO DE UTILIDADE PUBLICA de uma parcela de
terreno com a area de setecentos e noventa e sete metros quadrados, a desanexar
do prédio rﬁstico denominado "Campo da Senra", sito no lugar de Porta, Freguesia
de Prado Sao Miguel, Concelho de Vila Verde, descrito na Conservatéria do Registo
Predial de Vila Verde sob o numero seiscentos e vinte e seis barra um nove nove
nove zero cinco um quatro-entao Freguesia de Prado (Sao Miguel) e inscrito na
matriz predial respetiva sob o artigo mil setecentos e sessenta e sete, classiﬁcada
nas plantas de ordenamento do Plano Diretor Municipal de Vila Verde como espaco
agricola e inserida nas plantas de condicionantes em Reserva Agricola Nacional,
com 0 valor previsivel de 3.985,0U€ (trés mil novecentos e oitenta e cinco euros),
conforme avaliagao, documentada por relatério, efetuada pelo Engenheiro Civil
Anténio Augusto Neves de Carvalho, perito da lista oﬁcial de peritos - publicada em
dezembro de dois mil e dez - do Tribunal da Relagao do Porto, aceite neste ato por
parte deste Orgao Executivo. Para utilizacao da dita parcela de terreno - classiﬁcada
como solo agricola integrado na Reserva Agricola Nacional (RAN), nos termos
referidos - foi ja emitido parecer favoravel pela competente Entidade Regional da
Reserva Agricola do Norte, por deliberagao tomada em treze de outubro de dois mil
e dezassete, documento valido para a presente expropriagao e que, para os devidos
e legais efeitos, aqui se da como integralmente reproduzido. A identiﬁcada parcela
de terreno pertence, em compropriedade, aos Senhores Joao Barbosa da Mota e
Maria da Conceicao Soares Veloso Mota - um barra dois (1/2) indivisa -, casados,
residentes em cento e noventa ELM Street - West Lorne, Ontario, NOL - 2P0,
Canada e aos Senhores Joaquim de Brito Lopes e Maria Lﬁcia Simﬁes Araﬁjo - um
barra dois indivisa -, casados, residentes no lugar de Vilela de Baixo, da Freguesia
de Prado Sao Miguel, do Concelho de Vila Verde, parcela de terreno esta necessaria
para a conclusao da obra destinada a "Construcao da Ligacao Entre a Estrada
Nacional cento e um - Km setenta e trés ponto quatrocentos e oito, a Estrada
Municipal quinhentos e trinta e sete, junto a lgreja - Concelho de Vila Verde"
caminho projetado e executado como acesso alternativo ao existente, de dimensao
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reduzida, sem pavimentacao e de uso essencialmente agricola. Sobre metade
indivisa da identiﬁcada parcela, pertencente a Joaquim de Brito Lopes e Maria Lﬁcia
Sim6es Araujo, encontrava-se registado um arresto, a favor de Joao Rodrigues de
Azevedo e Deolinda Rodrigues Meireles, sob a inscricao AP dois mil setecentos e
oitenta, de cinco de julho de dois mil e dezassete, o qual foi ordenado no ambito do
processo nﬁmero quinhentos e cinquenta e seis barra dezasseis ponto seis T8WDA, do Tribunal Judicial da Comarca de Braga - Juizo Civel de Vila Verde, em que
eram requeridos Joaquim de Brito Lopes e mulher, Maria Lﬁcia Sim6es Araujo e a
sociedade denominada "Loja Comercial do Vade, Limitada". Mais se encontrava
registada uma penhora, a favor de Rosa Araﬁjo Barbosa, sob a inscricao AP cento e
noventa e oito, de vinte e nove de marco de dois mil e dezassete, efetuada no
ambito do processo executivo numero seiscentos e catorze barra dezassete ponto
0T8VNF, do Tribunal Judicial da Comarca de Braga - Juizo de Execucao de Vila
Nova de Famalicao, em que eram executados Joaquim de Brito Lopes e mulher,
Maria Liicia Sim6es Araujo. Conforme cépia nao certiﬁcada da descrigao predial, os
registos quer da penhora quer do arresto foram objeto de cancelamento, através
das AP dois mil duzentos e dezasseis, de doze de margo de dois mil e dezoito, e
quatro mil e oito, de sete de novembro de dois mil e dezoito, respetivamente.-------------------Zero dois zero seis.- Presente um oficio da Associacao Cultural, Desportiva e
Recreativa de Oleiros, a solicltar a atribuicao de um apoio ﬁnanceiro no valor de €
2.400.00, (dois mil e quatrocentos euros), para a requaliﬁcacao de vedacﬁes e sistema de
iluminacao do Campo de Jogos de Oleiros, cuja fotocopia se encontra inserta a folhas
sessenta e sessenta e um da minuta da presente ata. DELIBERACAO: A Camara
delibera, por unanimidade, atribuir um apoio ﬁnanceiro no valor de € 2.400,00 (dois
mil e quatrocentos euros) para a requaliﬁcacao vedacﬁes e sistema de iluminagao
do Campo de Jogos de Oleiros.--------------------------------------------------------------------------—-------Zero dois zero sete.- Para aprovacao da Excelentissima Camara, presente o
Protocolo de Colaboracao a celebrar entre o Municipio de Vila Verde e a Junta de
Freguesia da Uniao de Freguesias de Sande, Vilarinho, Barros e Gomide, para
comparticipar o financiamento necessario a aquisigao do terreno para alargamento do
Cemitério de Vilarinho, assim como 0 seu projeto de arquitetura, cuja fotocopia se
encontra inserta de folhas sessenta e dois a sessenta e sete da minuta da presente ata.
DELIBERACAO: A Camara delibera, por unanimidade, aprovar 0 Protocolo de
Colaboragao a celebrar entre 0 Municipio de Vila Verde e a Junta de Freguesia da
Uniao de Freguesias de Sande, Vilarinho, Barros e Gomide, para comparticipar 0
ﬁnanciamento necessario a aquisicao do terreno para alargamento do Cemitério de
Vilarinho, assim como 0 seu projeto de arquitetura.----------------------------------------------—-------Zero dois zero oito.- Para aprovacao da Excelentissima Camara, presente o
protocolo de colaboracao a celebrar entre 0 Municipio de Vila Verde e a Freguesia de
Géme, para comparticipar o projeto de arquitetura, os materials de construcao e os
servigos de construcao civil por parte do Municipio de Vila Verde, necessarios para a
concretizacao da construcao das Casas de Banho da zona envolvente e apoio a Capela
Santa Engracia de Géme, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas sessenta e oito a
setenta e duas da minuta da presente ata. DELIBERACAO: Deliberado, por
unanimidade, aprovar Protocolo de Colaboracao a celebrar entre 0 Municipio de
Vila Verde e a Freguesia de Géme, para comparticipar 0 projeto de arquitetura, os
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materials de construgao e os servigos de construcao civil por parte do Municipio de
Vila Verde, necessaries para a concretizacao da construcao das Casas de Banho da
zona envolvente e apoio a Capela Santa Engracia de Géme.--------------------------------------------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 Vice-Presidente foi declarada
encerrada a reuniao eram dez horas e cinquenta minutos, da qual para constar e devidos
efeitos foi lavrada a presente ata que val ser devidamente assinada, consignando-se que
todas as deliberacoes dela constante foram aprovadas em minuta no ﬁnal da reuniao, nos
termos do nﬂmero trés do artigo cinquenta e sete da Lei ntlmero 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.-----
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