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----------Aos dois dias do més de setembro, do ano de dois mil e dezanove, realizou-se uma
reuniao ordinaria da Cémara Municipal de Vila Verde, no edificio dos Pagos do Conoelho,
sob a Presidéncia do Senhor Antonio Fernando Nogueira Cerqueira Vilela, na quaiidade 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 l\/tarsal Morals, Luis Loureiro de Castro e Claudia da Conoeigao
Cachetas Pinto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------Seoretariou o Técnico Superior Nuno Miguel Lomba da Mota.-----------------------~-~-----
----------Verificada a presenga 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 trinta do mes
de agoslo do ano dois mil e dezanove que acusava urn saldo peouniario de dois milhoes
oitooentos e oinquenta e nove mil seiscentos e setenta e cinco euros e noventa e nove
céntimos, cuja fotooopia se encontra inserta a folhas dez e onze cia minuta da presente
ata. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~-
----------EXPEDIENTE: O que segue, acompanhado de todos os processos para verifioagao
da Excelentissima Edilidade. ------------------------------------------------------------------------------------
----------Presente, para aprovaoéo cla Exoelentissima Camara, a ata da reuniao ordinaria de
vinte e dois cle julho de dois mil e dezanove, cuja fotooopia so enoontra inserta de folhas
doze a vinte e dois da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Céimara delibera, por
maioria, aprovar a referida ata. Os Senhores Vereadores Julia Maria Caridade
Rodrigues Fernandes e Luis Loureiro de Castro, nao participaram na votagéo por nao
terem estado presentes na referida reuniao.------------------------------------------------------------
-------- --ANTES DA ORDEM DO DIA:------------------------------------------------~------------------~-----
----------O Senhor Presidents informa que ja estamos em fase de elaboragao dos
dooumentos instrutérios do proximo Orgzamento Municipal, convidando-se os Senhores
Vereadores a apresentarem os contributos que reputem por convenientes. ------------------------
----------Apresentada uma proposta de atribuigio de um voto de louvor ao atleta Joao
Paulo Matias do Azevedo, subscrita por todos os membros do executivo, cuja
fotocopia se enoontra inserta a folhas vinte e trés da minuta da presente ata: O atirador,
Joao Paulo Matias de Azevedo, nasoido em treze de maroo de mil noveoentos e oitenta e
quatro, conquistou a medalha de prata na Taoa do Mundo de Fosso Olimpico, que se
disputou em Lahti, na Finléndia entre os dias treze a vinte e trés de agosto. A0 conquistar,
de forma brilhante, esta medaiha de prata na Taga do Mundo (ISSF WORD CUP) na
especialidade de Fosso Olimpico o atirador Joao Paulo Azevedo atingiu o décimo quarto
lugar no Ranking Mundial e enquanto atleta do Clube de Caoa e Pesca de Vila Verde
assegurou, novamente, a presengza do nosso Concelho e tambem de Portugal na disciplina
de Fosso Olimpico nos Jogos Olimpioos de Toquio em dois mil e vinte. Este atleta, desde
Junior (dois mil e dois) que integra a Selegao Naoional, de entéo para ca tem representado,
sistematicamente, Portugal nos diversos Campeonatos Europeus, bem como, em diversas
Tagas e Campeonatos do l\/Eundo. Em Portugal e ao servigo do Clube de Caga e Pesca de
Vila Verde conta no seu ourriculo desportivo com diversas Taoas de Portugal e varios titulos
nacionais absolutos na especialidade de Fosso Olimpico e Fosso Universal. Tendo em
conta que é da mais elementar justiga reconheoer o trabalho e o mérito deste atieta e
considerando que esta oonquista desportiva constitui um motivo de satisfagao para todos os
Portugueses e, especialrnente, um grande motivo de orgulho para os Vilaverdenses.
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Considerando também, que em fungao deste resultado alcancamos uma significativa
afirrnacao do nosso Concelho no panorama desportivo nacional, dai resultando o
engrandecimento do Clube de Gaga e Pesca de Vila Verde e a dignificacao do Municipio. A
Camara Municipal de Vila Verde, reunida hoje, aprova unanimemente um Voto de Louvor ao
atleta Joao Paulo Matias de Azevedo. -------------------------------------------------------------------------
----------Apresentada uma proposta de atribuigao de um voto de louvor ao atleta Marco
Antonio Araujo Oliveira, subscrita por todos os membros do executive, cuja fotocopia
se encontra inserta a folhas vinte e quatro da minuta da presente ata: O canoista, Marco
Antonio Araujo Oliveira, nascido em vinte e trés de outubro de dois mil e um, conquistou no
passado dia vinte e cinco de julho a medalha do bronze no Campeonato da Europa de
Maratonas, que se disputou em Decize, Franca, na categoria de C1, escalao de juniores.
Atualmente ao servioo do Clube Nautico de Prado este jovem atleta, residente na Freguesia
da Lage, ira representar a Seleoao Naoional no proximo Campeonato do Mundo, a disputar
em Changai na China no proximo més de outubro. Com apenas dezassete anos de idade o
atleta Marco Antonio Araujo Oliveira ja é possuidor de um invejavel curriculo desportivo,
tendo-se sagrado Campeao Nacional, por diversas vezes. De entre os titulos alcancados
destaca-se a conquista de varios campeonatos nacionais na categoria de Cadete e de
Junior, quer na especialidade de Maratona em C1, quer em Velocidade ou no Fundo em C2
e também em C4. Atendendo a que é da mais elementar justioa reconhecer o trabalho e o
mérito deste promissor atleta do Clube Nautico de Prado e, considerando que esta
conquista desportiva representa um motivo de satisfacao para todos os Portugueses e
especialmente, um grande motivo de orgulho para todos os Vilaverdenses. Considerando
também, que em fungao desta conquista desportiva alcancamos uma significativa afirmagao
do nosso Concelho no panorama desportivo nacional, resultando desta forma, no
engrandecimento da modalidade, do Clube e na dignificagao do Concelho. A Cémara
Municipal de Vila Verde, reunida hoje, aprova unanimemente, um Voto de Louvor ao atleta
Marco Antonio Oliveira. --------------------------------------------------------------------------------------------
----------ZERO UM.- CONHECIMENTOS BARRA RATlFlCA§IDES.- Zero um zero um.-
Para ratificacao da Excelentissima Camara presente uma informacao, prestada pelo
Coordenador da Unidade de Contratacao Publica, Dr. Nuno Mota, relacionada com a
proposta de substituicao de um elemento de juri de conourso venda de quatro lotes de
terreno sitos na Uniao de Freguesias da Ribeira do Neiva, cuja fotocopia se encontra inserta
a folhas vinte e cinco da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Camara delibera, por
maioria, com a abstengao dos Senhores Vereadores do Partido Socialista ratificar a
substituigéo da Segunda Vogal Suplente (Dr." Filipa Vilela) pelo Arquiteto Antonio
Nogueira, no procedimento da venda de quatro lotes de terreno sitos na Uniéo de
Freguesias da Ribeira do Neiva.-----------------------------------------------------------------------------
----------Zero um zero dois.- Para conhecimento da Excelentissima Camara, presente uma
proposta de alteracao ao Acordo Coletivo de Trabalho numero noventa e dois barra dois mil
e quinze, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas vinte e seis a trinta e trés da minuta da
presente ata. DELIBERAQAO: A Camara toma conhecimento.-------------------------------------
----------ZERO DOlS.- DlVERSOS.- Zero dois zero um.- Presente uma informacao,
prestada pelo Chefe da Divisao da Educacao e Promogao Social, Dr. Adelino Machado,
relativa a atribuicao do um subsidio, no montante de € 1.500,00 (mil e quinhentos euros), ao
Rancho Tipico lnfantil de Vila Verde, para fazer face as despesas relacionadas com a
organizacéo do Festival de Fotclore dedicado ao Emigrants, para levar a efeito no dia dez
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do agosto, cuja fotocopia so encontra insorta do folhas trinta o quatro o trinta e cinco da
minuta da prosonto ata. DELEBERACAO: Deliberado, por unanimidado, atribuir um
subsidio, no montante do € 1.500,00 (mil e quinhentos euros), ao Rancho Tipico
lnfantil do Vila Verde, para fazer face as dospesas rolacionadas com a organizagao do
Festival do Folclore dedicado ao Emigranto, para levar a efeito no dia dez do agosto,
nos termos da informagao prestada polo técnico.-----------------------------------------------------
----------Zero dois zero dois.- Presente outra informacao, subscrita polo Chofe da Divisao
da Educacao e Promocao Social, Dr. Adelino Machado, relaoionada com a atribuicao do um
apoio financeiro, no montanto do € 1500,00 (mil e quinhentos euros) a SOLARIS -
Associacao Nacionai para a Dofosa Ambiontal, Social o cla Saudo, para comparticipar nas
dosposas com a Jovem Vilavordense Bruna Silva, no ambito da participacao Miss Earth
Portugal dois mil o dezanove, cuja fotocopia so encontra inserta do folhas trinta e seis e
trinta o soto da minuta da prosonto ata. DELIBERACAO: A Camara delibera, por
unanimidado, atribuir um apoio financeiro, no montanto do € 1500,00 (mil e
quinhentos euros), a SOLARIS - Associagéo Nacionai para a Defosa Ambiental, Social
e da Saude, para comparticipar nas desposas com a Jovem Vilavordonso Bruna Silva,
no ambito da participagao Miss Earth Portugal dois mil e dezanove, nos termos da
informacao prestada pelo técnico.--------------------------------------------------------------------------
----------Zero dois zero trés.- Uma informacao, prestada pelo Assistento Técnico, Fernando
Tolos, relaoionada com a colocacao o regulamentaoao do sinais do transito do
Estacionamento para Deficientes (H1a+2-22) na Avonida dos Combatentes da Guerra
Colonial, em Vila Verde, cuja fotocopia so encontra inserta do folhas trinta o oito a quarenta
da minuta da presente ata. DELIBERACAO: Deliborado, por unanimidado, proceder a
colocagao o rogulamentagao do sinais do transito do Estacionamento para Doficientes
(H1a+2-22) na Avonida dos Combatentes da Guerra Colonial, em Vila Verde, nos
termos da informagao prestada.-----------------------------------------------------------------------------
----------Zero dois zero quatro.- Ainda outra informaoao, prestada polo Assistente Técnico,
Fernando Teles, relaoionada com a colocacao o rogulamontagao do sinais do trénsito do
Estacionamento para Doficiontos (H1a+2-22) na Rua Jose Feio Scares Azevedo, em Vila
Verde, cuja fotocépia so encontra inserta do folhas quarenta o um a quarenta e quatro da
minuta da presente ata. DELIBERACAO: Deliberado, por unanimidado, proceder a
colocagao e regulamentagao do sinais do transito do Estacionamento para Deficiontos
(H1a+2-22) na Rua José Feio Soares Azevedo, om Vila Verde, nos termos da
informagao prestada.--------------------------------------------------------------------------------------------
----------Zero dois zero cinco.- Presente uma informacao, prestada pela Técnica Superior,
Dr? Alexandrina Cerqueira, relaoionada com o pedido do apoio a froquéncia no Jardim do
lnfancia do Gondiaes para os monoros Mariana Alves Goncalvos o Afonso Martim Alvos
Gongalves, cuja fotocopia so encontra inserta do folhas quarenta e cinco a quarenta o sete
da minuta da presente ata. DELIBERACAO: A Camara delibera, por unanimidado, apoiar
a froquéncia no Jardim do lnfancia do Gondiaes dos monoros Mariana Alves
Gongalves e Afonso Martim Alves Gongalves, de acordo com a informagao prestada
pela técnica.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------Zoro dois zero seis.- Prosonto o prooesso zero um barra dois mil e cinco barra sols
mil cento o noventa e um, em nome do Daniela Antunos Poixoto, roforonto a uma oporacao
urbanistica, sita no lugar do Fontelo, Freguesia do Soutolo, para deliboracéo sobre a
caducidado do liconca do construcao, nos termos da alinea d), do numoro trés, do artigo
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sotonta o um, do Regime Juridico do Urbanizacao o Edificacao, cuja fotocopia so encontra
inserta a folhas quarenta o oito da minuta da prosonto ata. DELIBERACAO: A Camara
delibera, por unanimidado, declarar a caducidade da liconga do construgao, ao abrigo
do disposto na alinea d), do néimoro trés, do artigo sotonta o um, do Regime Juridico
do Urbanizagao e Edificagao, respoitanto ao prooesso zero um barra dois mil o cinco
barra seis mil conto o noventa o um, em nome do Daniela Antunes Peixoto.----------------
----------Zoro dois zoro soto.- Presente o prooesso zero um barra dois mil o dez barra
dozanovo duzontos o sossonta o nove, om nome do Francisco Maitinho do Silva Cerqueira
Poreira, roforonto a uma Ampliacao - Habitaoéio, sita no lugar do Sobradolo, Froguosia do
Duas lgrojas, para deliboracao sobro a caducidade da licenca do construcao ao abrigo do
disposto no numoro cinco, do artigo sotonta o um, do Rogimo Juridico do Urbanizagao o
Edificacao, por forca da aplicacao da alinea d), do numoro trés, do roforido artigo, cuja
fotocopia so encontra inserta do folhas quarenta o novo a cinquonta o um da minuta da
prosonto ata. DELIBERACAO: A Camara delibera, por unanimidado, declarar a
caducidade da liconga do construcao, ao abrigo do disposto no numero cinco, do
artigo sotonta e um, do Rogimo Juridico do Urbanizagao o Edificagao, por forga da
aplicagao da alinea d), do numero trés, do roforido artigo, roforonto ao prooesso zero
um barra dois mil o dez barra dozanovo duzontos o sossonta o nove, em nome do
Francisco Martinho da Silva Cerqueira Poroira.--------------------------------------------------------
----------Zero dois zero oito.- O prooesso zero um barra dois mil o dozanovo barra
quatrooontos o cinquonta, om nome do Alisénior o Joao Lopes do Macedo, roforonto a
oporaoao urbanistioalutilizacao, sita na Rua do Esparido, Freguesia da Louroira, para
doliboracao sobro a isoncao do taxas ao abrigo do disposto no numoro trés, do artigo rvinto o
cinco-A, do Rogulamonto do Liquidacao o Cobranca do Taxas Municipais om vigor, cuja
fotocopia so encontra inserta do folhas cinquonta o dois a sossonta o quatro da minuta da
presente ata. DELIBERACAO: A Camara delibera, por unanimidado, isontar o
requerento do pagamonto do taxas, roforento ao procosso zero um barra dois mil e
dozanovo barra quatrocontos o cinquonta, om nome do Alisénior o Joao Lopes do
Macodo, roferonto a oporagao urbanisticalutilizagao, sita na Rua do Esparido,
Freguesia da Loureira, ao abrigo do disposto no numoro trés, do artigo vinte o cinco-
A, do Rogulamonto do Liquidagéo e Cobranga do Taxas Municipais om vigor, nos
termos da informagao prestada o tondo om conta 0 rolatorio doscritivo e justificativo
apresontado polo requerento.---------------------------------------------------------------------------------
----------Zoro dois zero nove.- Presente o prooesso zero um barra dois mil o um barra trés
mil o sols, om nome do Antonio Jorge Magalhaos do Cunha, roforonto a uma oporagao
urbanistica, sita no lugar da Barra, Freguesia do Atiaos, para doliboraoao sobro a
caducidade da liconca ao abrigo do disposto no numoro cinco, do artigo sotonta o um, do
Regime Juridico do Urbanizacao o Editicaoao, por foroa da aplicacao da alinea d), do
numoro trés, do roforido artigo, cuja fotocopia so encontra inserta do folhas sossonta o cinco
a sossonta o oito da minuta da presente ata. DELIBERACAO: A Camara delibera, por
unanimidado, declarar a caducidade da licenga do construgao, ao abrigo do disposto
no numero cinco, do artigo sotonta o um, do Regime Juridico do Urbanizagéio o
Edificagao, por forga da aplicagéo da alinea d), do numoro trés, do roforido artigo,
roforonto ao prooesso zero um barra dois mil e um barra trés mil o sois, om nome do
Antonio Jorge Magalhéos da Cunha. -----------------------------------------------------------------------
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----------Zoro dois dez.- Presente o prooesso zero tres barra dois mil o dozanovo barra
quinhentos o dozanovo, em nome do Manuel Antonio Oliveira Vilola, roferento a uma
operagao urbanistica, sita no lugar do Outoiro, da Uniao das Freguesias da Riboira do
Neiva, para emissao do compotonto parecor, tondento a omissao do cortidao do
compropriodado, ao abrigo do artigo cinquonta e quatro, numoro um, da Loi numero novonta
o um barra novonta o cinco, do dois do setombro, na rodagao que lhe foi conforida pola Lei
numoro sotonta barra dois mil o quinzo, do dozassois do julho, tondo om conta as
informacoos téonicas constantos do prooesso, cuja fotocopia so encontra inserta do folhas
sossonta o nove a sotonta o dois da minuta da presente ata. DELIBERACAO: A Camara
delibera, por unanimidado, omitir parecer favoravel para emissao do cortidao do
compropriodade, ao abrigo do artigo cinquonta e quatro, numoro um, da Lei numero
novonta e um barra novonta e cinco, do dois do setombro, na redagéo que lhe foi
conforida pola Lei numero sotonta barra dois mil o quinzo, do dezassois do julho,
tendo em consideragao 0 teor das informagoes constantos do prooesso zero trés
barra dois mil e dozanovo barra quinhentos o dezanove, om nome do Manuel Antonio
Oliveira Vilela.------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------Procodou-so a loitura da minuta da rouniao do oxocutivo, a qual foi aprovada por
todos os olomontos prosontos na rouniao.-------------------------------------------------------------------
----------E nada mais havondo a tratar, polo Senhor Presidonte foi doclarada oncorrada a
reuniao eram doz horas, da qual para constar e dovidos ofoitos fol lavrada a presente ata
quo vai sor dovidamonto assinada, consignando-so que todas as deliboraooes dola
constanto foram aprovadas om minuta no final da reuniao, nos termos do numero trés do
artigo cinquonta e sete da Lei numoro sotonta o cinco barra dois mil o trozo, do dozo do
setombro, para surtir ofoitos imodiatos. -----------------------------------------------------------------------
----------E ou, Nuno Miguel Lomba da Mota, Técnico Superior, a rodigi, subsorevi o assino.----
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