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----------Aos dezasseis dies do mes de setembre, do ano de deis mil e dezanove, realizou-se
uma reuniae ordinaria da Camara Municipal de Vila Verde, no edificio dos Paces do
Conceihe, sob a Presidéncia do Senher Antonio Fernando Nogueira Cerqueira Vilela, na
qualidade do Presidente deste Orgée Autarquice, com a presenga dos Senheres
Vereadores, Manuel de Oliveira Lopes, Julia Maria Caridade Rodrigues Fernandes, Jose
Auguste Marga! Morais, Luis Leureiro de Castro e Julio Pedro Duarte Pedralva Silva. -------------------Secretariou o Teonice Superior Nuno Miguel Lemba da Meta.-------~~»~~-------~-------------------Nerificada a presence do numero legal de Vereaderes foi pelo Senher Presidente da
Camera, deolarada aberta a reuniae eram nove horas e trinta minutes.------------------------------------—-A Senhera Vereadora Claudia da Cenceicae Caehetas Pinto nae se encontra
presente per motives prefissienais, tende 0 executive, unanimemente, entendido que a falta
estava justificacla. Em sua substituioae compareceu e Senher Vereador Julio Pedro Duarte
Pedralva Silva. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senher Vereader Patricio Jose Correia Pinto Arauje nae esta presente per se
enoentrar em periode de gozo de férias, tende 0 executive, unanimemente, entendido que a
faita estava justificada. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberou-se, unanimemente, que a prexima reuniae ordinaria do executive realizar~
se-a no dia sete de eutubro, a hora habitual. ------------------------------------------------------------------------BALANCETE: Presente o resume diarie da Teseuraria relative ao dia treze do més
de setembre do ane deis mil e dezaneve que acusava um salde pecuniarie de deis milhees
seiscentes e quarenta e oito mil sete euros e setenta e cince céntimes, cuja fetocepia se
encontra inserta a felhas sete e oito da minuta da presente ata. -----------------------------------------------EXPEDIENTE: O que segue, acempanhade de tedos es processes para verifieagzao
da Excelentlssima Edilidade. ---------------------------------------------------------------------------------------------Presente, para aprevagae da Excelentissima Camara, a ata da reuniae erdinaria de
deis de setembre de deis mil e dezaneve, cuja fotecepia se encontra inserla de folhas neve
a treze da minute da presente ata. DELIBERAQAO: A Camara delibera, per maioria,
aprovar a referida ata. O Senher Vereador Julio Pedro Duarte Pedralva Silva abstern~se
per nae estar presente na reuniao a que a minuta diz respeito. -----------------------------------------------~-ANTES DA ORDEM DO DIA:---------M----~-—---------------------------------~-~~-~---~---~-----------------Nao ferarn apresentados assuntos no periedo antes da ordem do dia.-----------------~~
—--------ZERO U!lll.- CONHECIMENTOS BARRA RATlFlCA§;f)ES.- Zero um zero um.Para oonhecimente do executive, presentes as Iistagens elaboradas pela Divisae de Aguas
e Saneamente, relatives aes despachos proferides pelo Senher Vereador do Ambiente,
Desperte e Atividades Econemioas, em processes de eentrates de agua e recolha de Aguas
Residuaés Demesticas, referentes ao més de julhe de deis mil e dezanove, cuja fetecépia se
encontra inserta de felhas catorze a dezasseis da minuta da presente ata. DELIBERAQAO:
A Camera toma conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------------~-ZERO DO|S.- DiVER$OS.- Zero deis zero um.~ Presente uma infermacao,
prestada pela Tecnica Superior de Seciolegia, Dr? Alexandrina Cerqueira, relacionada com
o apoie a frequéncia das Piscinas Municipais de Rui Filipe Cerqueira Reis, pertador de
deficiéncia, com grau de incapacidade permanente global, cuja fetocepia se encontra
inserta a felhas dezassete e dezoito da minuta da presente ata. DELIBERAQAO:
Deliberade, per unanimidade, apoiar Rui Filipe Cerqueira Reis, na frequéncia das
Piscinas Municipais, de acordo com a informagao prestada pela Técnica.-------------------------~-Zere deis zero deis» Presente a minuta da escritura de cempra e venda de quatre
prédios destinades a areas de Eazer e equipamentes, lecalizados na Freguesia da Lage,
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deste Concelhe, descritos na Conservatoria do Registe Predial sob es numeros oitocentos e
neventa e oito, oitocentos e neventa e nove, novecentes e dezoito e novecentos e
dezanove, e inscritos, respetivamente, na matriz rustica sob es artigos quatrocentos e onze,
quatrocentes e doze, quatrocentos e treze e quatrocentos e catorze, junto se anexa
fetocopia prestada pela Técnica Superior Otilia Fernandes, cuja fotecopia se encontra
inserta de folhas dezaneve a trinta e cinco da minuta da presente ata. DELIBERACAO: A
Camara deiibera, per unanimidade, tendo em censideragae as duvidas que foram
apresentadas pelos Vereadores do Particle Socialista durante a reuniao, mais
concretamente as atinentes a avaliagao e coeficiente de valerizacao dos terrenes,
bem come a tecalizacao das futuras areas de lazer e equipamentos, retirar 0 assunto
da ordem de trabathos, para que estes aspetos sejam reapreciados, nomeadamente
através de uma avaliagao per um perito externo. -----------------------------------------------------~~~~~~~~--Zero deis zero trés.- Presente o prooesse zero trés barra deis mil e dezaneve barra
quinhentos e neventa e neve, em neme de Manuel da Costa, da Uniae das Freguesias da
Ribeira do Neiva, para exaracao do competente parecer, tendente a emissao de oertidao de
cempropriedade, ao abrigo do aitige cinquenta e quatre, numere um, da Lei numero
neventa e um barra neventa e cinco, de dois de setembro, na redagao que lhe foi cenferida
pela Lei numero setenta barra deis mil e quinze, de dezasseis de julhe, tendo em conta as
informacoes técnicas censtantes do processe, cuja fetocopia se encontra inserta de folhas
trinta e sete a quarenta da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Camara delibera,
per unanimidade, emitir parecer favorével para a emissao de certidao de
compropriedade, ao abrigo do artigo cinquenta e quatro, numero um, da Lei numero
neventa e um barra neventa e cinco, de deis de setembro, na redagae que lhe foi
cenferida peia Lei numero setenta barra deis mil e quinze, de dezasseis de julhe,
tendo em consideragao 0 teer das informagoes constantes do precesse zero trés
barra deis mil e dezaneve barra quinhentos e neventa e nove, em neme de Manuel da
Costa.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------~

----------Zero deis zero quatro.- Presente 0 precesso zero um barra deis mil e dezassete
barra trezentos e neventa e quatre, em neme de Arlindo Cesar Nogueira Gomes, referente a
uma operacae urbanistica, sita no lugar de Peusada, da Freguesia de Vila Verde e Barbudo,
para apreciar e deliberar sobre a alteraoae da vedagao abrangida pele paragrafe primeiro,
do artigo sessenta, da Lei numero deis mil cento e dez, de dezanove de agesto de mil
novecentos e sessenta e um (Regulamento Geral das Estradas e Caminhos Munioipais),
dado que esta ebedece aes respetives condicienantes, consentindo-se a vedacao, sempre
provisoria, pela linha que divide o terrene particular do chae do dominie publico nos termes
do paragrafo segunde do referido aitige sessenta, cuja fotocopia se encontra inserta a
folhas trinta e seis da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: Deliberado, per
unanimidade, e tendo em consideragao a natureza do caminhe, integrado numa area
urbane consolidada, reconhecer que 0 Caminho Municipal se apresenta, no local, e
em geral, em toda a sua extensao, com um perfil-tipo especial fortemente
condicionado pelas construgoes existentes, e que se comprova com o levantamento
topogréfico constante do processe, e, assim se considere a alteragao da vedagao
abrangida pelo parégrafo primeiro do artigo sessenta da Lei nifimero deis mil cente e
dez, do dezanove de agosto de mil novecentos e sessenta e um (Reguiamento Geral
das Estradas e Caminhos Municipais), dado que esta obedece aes respetivos
condicienantes, consentindo-se a vedagao, sempre proviséria, pela linha que divide 0
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terreno particular do ohéie do dominio publico nos termos do paragrafo segundo do
referido artigo sessenta.--------------------------------------------------------------------------------------~»~
-----------Zero deis zero cinco.- Uma infermaoéio, prestada pele Chefe da Divisao da
Educaoae e Promooao Social, Dr. Adeline Machado, relative a atribuicao de subsidies a
Asseciaoao Desportiva, Recreativa e Cultural de Pedregais e ao Grupo Coral de Lanhas,
per nae terem side oentempladas com a atribuioao do subsidio anual de deis mil e dezoito,
peios motives invocados na respetiva infermaoao, cuja fotocopia se encontra inserta de
folhas quarenta e um a quarenta e trés da minuta da presente ata. DELIBERACAO: A
Camara delibera, per unanimidade, atribuir es subsidies a Associagao Desportiva,
Recreativa e Cuitural de Pedregais (quatrocentos euros) e ao Grupo Coral de Lanhas
(duzentes euros), referents ae ano de deis mil e dezoite, nos termos e pelos motives
invocados na informagéo prestada pelo Técnico.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~-~Zero deis zero seis.- Presents o relatorie da avaliacao das propostas do
empréstimo de médie/lengo prazo no montante de € 3.301 .900,00 (tres milhees trezentos e
um mil e novecentos euros), cuja fetooopia se encontra inserta de felhas quarenta e quatro
a neventa e oito da minuta da presente ata. DELIBERACAO: Deliberado, per
unanimidade, nos termos da alinea ccc), do numero um, do artigo trinta e trés, do
Anexo Um, da Lei numero setenta e cinco barra deis mil e treze, de doze de setembre,
submeter a Assembieia Municipal para aprovagae o relaterio da avaliagéo das
propestas do emprestimo de médiellongo prazo no mentante de € 3.301.900,00 (trés
milhoes trezentes e um mil e nevecentos euros), para efeitos do artige quarenta e
nove, da Lei numero setenta e trés barra deis mil e treze, de trés de setembro, e
alinea f), do numere um, do artige vinte e cinco, do Anexe Um, da Lei numero setenta
e cinco barra deis mil e treze, de doze de setembro.------------------------------------------------~
----------Zero deis zero sete.- Presente a preposta para a transferéncia de reourses para a
Freguesia de Vila Verde e Barbudo com vista ao exeroicio das competencies previstas no
artigo segundo do Decrete-l_ei numere cinquenta e sete barra deis mil e dezanove, de trinta
de abril, cuja fotocepia se encontra inserta_de felhas neventa e nove a cento e dezasseis da
minuta da presente ata. DELIBERACAO: Deliberado, per unanimidade, aprevar
submeter a Assembleia Municipal, para efeitos de aprovagao, a preposta de
transferé-ncia de recursos para a Freguesia de Vila Verde e Barbudo com vista ae
exeroicio das competencies previstas no artigo segundo do Decreto-Lei numero
cinquenta e sete barra deis mil e dezanove, de trinta de abril.--------------------------------------------Procedeu-se a leitura da minuta da reuniao do executive, a qua! foi aprevada per
tedes es eiementos presentes na reuniao. ---------------------------------------------------------------------------E nada mais havendo a tratar, pele Senher Presidents foi declarada encerrada a
reuniao eram dez horas e quinze minutes, da qua! para constar e devidos efeitos foi lavrada
a presente ata que vai ser devidamente assinada, censignando-se que todas as
deliberaoees dela constante foram aprevadas em minuta no final da reuniao, nos termos do
numero trés do artigo cinquenta e sete da Lei numero setenta e cinco barra deis mil e treze,
de doze de setembro, para surtir efeitos imediatos. --------------------------------------------------------------——E eu, Nuno Miguel Lomba da Meta, Téonico Superior, a redigi, subscrevi e assine.--~
O Presidents da Camera,
OSecretario,
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