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----------Aos oatorze dias do mes de junho, do ano de dois mil e dezanove, realizou-se
uma reuniao ordinaria da Camara Municipal de Vila Verde, no edificio dos Pagos do
Conoelho, sob a Presidéncia do Senhor Antonio Fernando Nogueira Cerqueira Vilela, na
qualidade de Presidente deste Orgao Autarqulco, com a presenga dos Senhores
Vereadores, Manuel de Oliveira Lopes, Julia l\/laria Caridade Rodrigues Fernandes,
Patricio Jose Correia Pinto Araujo, Jose Augusto l\/larcal Morals, Luis Loureiro de Castro e
Ciaudéa da Conceioao Caohetas Pinto. ------------------------------------------------------------------------------Seoretariou 0 Técnico Superior Nuno Miguel Lomba l\/lota.---------------~-~--~--~------------------Verificada a presence do numero legal de Vereadores fol pelo Senhor Presidents
da Camera, deolarada abefta a reuniao eram nove horas e quarenta minutos. --------------------------BALANCETE: Presents 0 resumo diario da Tesouraria relativo ao dia doze do mes
de junho do ano dois mil e dezanove que acusava um saldo peouniario de um milhao
oitooentos e quarenta e seis mil e duzentos e quarenta euros e noventa e um céntimos,
cuja fotocopéa se encontra inserta a folhas nove e dez da minute da presente

ata.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------EXPEDIENTE: O que segue, acompanhado de todos os prooessos para
verificagao da Exceientissima Edilidade. ---------------------------------------------------------------------------Presente, para aprovagao da Exoelentissima Camara, a ata da reuniao ordinaria
de tres de junho de dois mil e dezanove, ouja fotocopla se_ encontra inserta de folhas onze
a dezoito da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Camara delibera, por
unanimidade, aprovar a referida ata.-----------------------------------------------------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA:------------------------~--------------------~-M-----------------M
----------Nae foram apresentados assuntos antes da ordem do dla.----------------~-------------------------ZERO UM.- DiVERSOS.- Zero um zero um.- Uma informaoao, prestada pela Dr?
Filipa Vilela, Jurisia, reiacionada com a doagao de bens do dominio privado do ll/lunioiplo
de Vila Verde a lnstltuioao Particular de Solidariedade Social “Centro Social Vale do
Homem", ouia fotooépia se encontra inserta de folhas dezanove a cinquenta e dois da
minuta da presents ata. -------------------------------------------------------------------------------------------------Uma vez que se encontravam presentes representantes do “Centro Social Vale
do Homem”, o Senhor Presidents da Camara convidou um desses elementos a
apresentar o projeto que pretendem desenvoiver. --------------------------------------------------------------Foi dada a palavra, por acordo de todos os membros do executivo, a Dr.“ Andreia
Manuela Cunha e Costa, a qual referiu, sintetioamente, a necessiciade de se conoretizar
a obra e referenoiou os fins sociais que lhe subjazem, nomeadamente atendendo -:11 sua
dimensao social (oioengas de Alzheimer e outras deméncias), bem oomo referiu a
capaoidade prevista de criagao de cinquenta postos de trabalho e cinquenta utentes (trinta
e um em Lar e dezanove em centre de dia). Seguidamente, foi dada a palavra a Drf‘ Zéiia
Raquel Pires Lopes, a qual referiu a importancia do projeto (Casa da Citania, em Ponte
Sao Vicente), nomeadamente na area da saude mental (uma uniclade de ocupaoao socio
ocupacionai com capacidade para trinta utentes e uma Equipa de Apoio Domiciliario corn
capacidade para oito utentes/clia), referiu a necessidade de ampllar as instalaooes para
atender a todas as neoessidades e referiu a possibilidade de oriaoao de cerca de trinta
postos de trabaiho, dando resposta a trés Conoelho (Amares, Vila Verde e Terras de
Bouro). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERAQAO: Tendo em consideragao a problemética subjacente ao
presents assunto, a Camara delibera, por unanimidade, e primeiramente, revogar a
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deiiberagao da Camara Municipal de Vila Verde, datada de dezanove de abril de dois
mil e dezoito, através da qual doou os imoveis localizados nas Freguesias de Ponte
S50 Vicente (Prédio Urbano, composto por um edificio de um pavimento, com
Eogradouro, sito no lugar de Vila de Baixo, Freguesia de Ponte, Concelho de Vila
Verde, descrito na Conservatoria do Registo Predial de Vila Verde sob 0 numero
quinhentos e noventa e oitoldois mil e dez onze vinte e seis - Ponte, inscrito na
matriz respetiva sob o artigo cento e sessenta e sete) e Lanhas (prédio rustico,
denominado <<Bouc_,:a de Pontido», composto por terreno de cultivo, sito no lugar do
Senhor, Freguesia de Lanhas, Concelho de Vila Verde, descrito na Conservatoria do
Registo Predial de Vila Verde, sob o numero trezentos e trinta e noveldois mil e seis
zero seis catorze - Lanhas, inscrito na matriz respetiva sob 0 artigo cento e um) ao
Centre Sociai Vale do Homem, precavendo a eventual consideragao de que 0 ato
administrative anteriormente tomado, estava insuficientemente fundamentado,
designadamente por faita atempada da avaliagao. Seguidamente, atendendo ao
interesse pilblico que subiaz a doagao, nomeadamente o interesse social inerente
ao projeto do Centro Social do Vale do Homem, a capacidade de melhorar 0 bemestar das popuiagoes residentes, dotar este territério de infraestruturas
indispensaveis a qualidade de vida das populagoes e dinamizar os territories, a
Camara delibera, por unanimidade, doar os referidos bens imoveis. Em
consequéncia, devera ser celebrada a competente escritura de doagao,
condicionada ao distrate da anterior escritura de doagéio, realizada em onze de maio
de dois mil e dezoito, a qual deveré atender ao pedido impetrado pelo Centro Social
do Vale do Homem, promovendo-se uma doagao pura e simples, designadamente
sem qualquer clausula de resolugao.----------------------------------------------------------------------------Zero um zero dois.- Outra informacao, prestada pela Dr? Filipa Vilela, Jurista,
reiacionada com a doacao de bens do dominio privado do l\/lunicipio de Vila Verde a
lnstituicao Particular de Solédariedade Social “Centro Social da Paroquia de Covas", cuja
fotocopia se encontra Enseita de folhas cinquenta e trés a noventa e dois da minuta da
presents ata. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fol dada a palavra ao Senhor Padre Feliciano Azevedo de Oliveira, que, em
representacao do Cento Social de Covas, referiu que o referido centro serve diversas
Freguesias, bem como aiudiu a importancia da lnstituicao no ambito do apoio domiciliario
(a cerca de, sensivelmente, quarenta utentes) e a intencao de criar um centro de dia que
sin/a as popuiacoes. Referiu, ainda, que a nao concretizacao das obras pretendidas
coloca em risco a propria subsisténcia da instituioao. ----------------------------------------------------------DELJBERAQAO: Tendo em consideragao a problematica subjacente ao
presente assunto, a Camara delibera, por unanimidade, e primeiramente, revogar a
deliberacao da Camara Municipai de Vila Verde, datada de dezanove de abril de dois
mil e dezoito, através da qual doou um imévei localizado na Uniao das Freguesias
do Vade (Prédio Urbano, composto por um edificio de res-de-chao, alpendre e
logradouro, sito no iugar de Coveio, Uniao das Freguesias do Vade, Concelho de
Viia Verde, descrito na Conservatéria do Registo Predial de Vita Verde sob o numero
mil quatrocentos e oitoldois mil e onze zero um dezassete, da extinta Freguesia de
Covas, Enscrito na matriz respetiva sob o artigo oitocentos e noventa e nove) ao
Centro Social da Paréquia de Covas, precavendo a eventual consideragao de que o
ate administrative anteriormente tomado, estava insuficientemente fundamentado,
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designadamente por falta atempada da avaliagao. Seguidamente, atendendo ao
interesse publico que subjaz a doagéio, nomeadamente o interesse social inerente
ao projeto do Centro Social da Paréquia de Covas, a capacidade de melhorar o
bem-estar das populagoes residentes, dotar este territério de infraestruturas
indispensaveis a qualidade de vida das populagoes e dinamizar os territories, a
Céimara delibera, por unanimidade, doar 0 referido bem imovel. Em consequéncia,
deveré ser celebrada a competente escritura de doagao, condicionada ao distrate
da anterior escritura de doagao, realizacla em onze de maio de dois mil e dezoito, a
qual deveré atender ao pedido impetrado pelo Centro Social da Paroquia de Covas,
promovendo-se uma doagao pura e simples, designadamente sem qualquer
clausula do resoiugao.------------------------------------------------------------------------------------------------Zero um zero tres.- Para aprovacao da Excelentissima Camara, presente a
minuta do contrato de comparticipacao para acompanhamento Tecnico (primeiro direito),
a celebrar entre o lnstituto da Habitacao e Reabilitacao Urbana, l.P. e o l\/luniciplo de Vila
Verde. Sobre 0 assunio a Técnica Superior do Servico Social, Dr? Isabel Lopes, prestou a
informacao que se anexa, cuja fotocopia se encontra lnserta de folhas noventa e trés a
noventa e seis da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: Deliberado, por
unanimidade, aprovar a minuta do contrato de comparticipagao para
acompanhamento Técnico (primeiro direito), a celebrar entre o lnstituto da
Habitacao e Reabilitagao Urbana, i.P. e o Municipio de Vila Verde.------------------------------------Zero um zero quatro.- Uma informacao, prestada pelo Cnefe da Divisao de
Educacao e Promocao Social, Dr. Adelino lvlachado, relativa a atribuigao de um apoio
financeiro no montante do € 1000,00 (mil euros) ao Vila Verde Atlético Clube, para fazer
face as despesas relacionadas com a equipa de voleibol feminino, no Escalao de
lniciados, cuja fotocopia se encontra inserta a folhas noventa e sete e noventa e oito da
minuta da presente ata. DEUBERAQAO: A Camara delibera, por unanimidade, atribuir
um apoio financeiro no montante de € 1.000,00 (mil euros) ao Vila Verde Atlético
Clube, para fazer face as despesas relacionadas com a equipa de voleibol feminino,
no Escalao de lniciados.----------------------------------------------------------------------------------------------Zero um zero cinco.- Presente o processo zero um barra dois mil e dezassete
barra seiscentos e quarenta e nove, em que ﬁgura como requerente a Lacoral, lmobiliaria,
S.A, referente a uma Construcao - industria Transformadora, sita no lugar de Agrelos,
Freguesia de Coucieiro, para deiiberacao sobre a oaducidade da licenca ao abrigo do
disposto no numero cinco, do artigo setenta e um, do Regime Juridico de Urbanizacao e
Edificacao por forca da apiicaoao do numero dois, do referido artigo, tendo em
consideracao o teor das iniormacoes constantes do prooesso, cuja fotocopia se encontra
inserta de folnas ncventa e nove a cento e um da minuta da presente ata.
DELIBERAQAO: A Camara delibera, por unanimidade, declarar a caducidade da
iicenga de construgao, ao abrigo do disposto no numero cinco, do artigo setenta e
um, do Regime duridico de Urbanizagao e Edificagao, por forga da aplicagao do
nllimero dois do referido artigo, respeitante ao processo zero um barra dois mil e
dezassete barra seiscentos e quarenta e nove, em que figura como requerente a
Lacoral, lmobiliaria, S.A., tendo em consideracao 0 teor das informagoes
constantes do processo. -------------------------------------------------------------------------------------

----------Zero um zero seis.- Uma proposta, apresentada pelo Senhor Presidente da
Camara Municipal de Vila Verde, relativa a concretizacao da transferéncia de
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competéncias para as autarquias locals ao abrigo da Lei numero cinquenta barra dois mil
e dezoito, de dezasseis de agosto atraves do Decreto-Lei numero cinquenta e oito barra
dois mil e dezanove, de trinta de abril, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas cento e
dois a cento e quatro da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: Deliberado, por
unanimidade, aprovar submeter a deiiberagao da Assembleia Municipal a- proposta
de que o Municipio nao pretends a transferéncia das competéncias no ano de dois
mil e dezanove no dominio do transporte em vias navegaveis interiores previstas no
Decreto-Lei numero cinquenta e oito barra dois mil e dezanove, de trinta de abril.
Mais determinou que a referida deiiberagao seja comunicada a Diregao Geral das
Autarquias Locals, até ao prazo limite estabeleoido no citado diploma legal, o qua!
termina a trinta de junho de dois mil e dezanove.------------------------------------------------------------Zero um zero sete.- Uma proposta, apresentada pelo Senhor Presidents da
Camera, relacionada com a concretizacao da transferéncia de competéncias para as
autarquias locals ac abrigo da Lei numero cinquenta e oito barra dois mil e dezoito, de
dezasseis de agosto, nos seguintes diplomas: --------------------------------------------------------------------Decreto-Lei numero noventa e sete barra dois mil e dezoito, de vinte e sete de
novembro; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Decreto-Lei numero noventa e oito barra dois mil e dezoito, de vinte e sete de
novembro; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Decreto-Lei numero cem barra dois mil e dezoito, de vinte e oito de novembro;---------------Decreto-Lei numero cento e um barra dois mil e dezoito, de vinte e nove de
novembro; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Decreio-Lei numero cento e trés barra dois mil e dezoito, de vinte e nove de
novembro; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Decreto-l_ei numero cento e quatro barra dois mil e dezoito, de vinte e nove de
novembro; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Decreto-Lei numero cento e cinco barra dois mil e dezoito, do vinte e nove de
novembro;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Decreto-Lei numero cento e seis barra dois mil e dezoito, de vinte e nove de
novernbro; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Decreto-Lei numero cento e sete barra dois mil e dezoito, de vinte e nove de
novembro; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Decreto-Lei numero vinte barra dois mil e dezanove, de trinta de janeiro;-----------------------Decreto-Lei numero vinte e um barra dois mil e dezanove, de trinta de janeiro;---------------Decreto-Lei numero vinte e dois barra dois mil e dezanove, de trinta cle janeiro;--------------Decreto-Lei numero vinte e trés barra dois mil e dezanove, de trinta de janeiro.--------------Deoreto~Lei numero cinquenta e oito barra dois mil e dezanove, de trinta de abril,
cuja fotocopia se encontra inserta de folbas cento e cinco a cento e quarenta e sete da
minuta cla presente ata. DEl_iBERAQAO: Deliberado, por unanimidade, aprovar
submeter a deliberacao da Assembleia Municipal, ao abrigo do disposto na alinea
b), do nuznero dois, do artigo quarto, da Lei numero cinquenta barra dois mil e
dezoito, de dezasseis de agosto, a proposta de que o Municipio nao pretende a
transferéncia das competéncias no ano de dois mil e vinte previstas nos diplomas
acima indicados. llliais determinou que a referida deliberagao seja comunicada a
Diregao-Geral das Autarquias Locais, atento o prazo iimite estabelecido na alinea b),
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do numero dois, do artigo quarto, da Lei numero cinquenta barra dois mil e dezoito,
de dezasseis de agosto, o qual terrnina em trinta dejunho de dois mil e dezanove.-“
----------Zero um zero oito.- Para apreciacao da Excelentissima Camara, presente a
Primeira Revisao ao Orcamento, para aprovacao da submissao a Assembleia Municipal,
para efeitos da sua aprovacao, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas cento e
quarenta e oito a cento e cinquenta e trés da minuta da presente ata. DELiBERA(,2AO: A
Camara deiibera, por unanimidade, aprovar submeter a Assembleia Municipal a
Primeira Revisao ao Orgamento, para efeitos de aprovagao.--------------------------------------------Zero um zero nove.- Para aprovacao da Excelentissima Camara, presente o
protocolo de colaboraoao a celebrar entre 0 Municipio de Vila Verde e a Freguesia de
Couoieiro, para comparticipar financeiramente as obras do requalificaoao do Campo de
Jogos de Couoieiro, para a pratica desportiva da populaoao local, cuja fotocopia se
encontra inserta de folhas cento_e cinquenta e quatro a cento e sessenta e um da minuta
da presents ata. DELIBERAQAO: A Camara delibera, por unanimidade, aprovar o
protocolo do colaboragao a celebrar entre o Municipio do Vila Verde e a Freguesia
do Coucieiro, para comparticipar financeiramente as obras de requalificagao do
Campo do Jogos de Coucieiro, para a pratica desportiva da populagao local.---------~----------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 erarn onze horas e trinta minutos, da qual para constar e devldos efeitos foi
lavrada a presente ata que val ser devidamente assinada, consignando-se que todas as
deiiberacoes dela constants 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 surlir efeitos imediatos. -----------------------------------------------------E eu, Nuno Miguel Lomba Meta, Técnico Superior, a redigl, subscrevi e assino.-----

O Presidente da Camera,
O Secretério, _//Z
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