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ATA DA REUNIAO ORDINARIA DE 07/10/2019
----------Aos sete dias do mes de outubro, do ano de dois mil e dezanove, realizou-se uma‘
reuniao ordinaria da Camera Municipal de Vila Verde, no edificio dos Paoos do Concelho,
sob a Presidéncia do Senhor Antonio Fernando Nogueira Cerqueira Vilela, na qualidade de
Presidents deste Orgao Autarquico, com a presenga dos Senhores Vereadores, Manuel de
Oiiveira Lopes, Jéilia Maria Caridade Rodrigues Fernandes, Patricio Jose Correia Pinto
Aratijo, Jose Augusto Marga! Morais, Luis Loureiro de Castro e Claudia da Conceigao
Caohetas Pinto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------~Seoretariou 0 Técnico Superior Nuno Miguel Lomba da Mota.-------~-------------------------------Verificada a presenga do nﬂmero legal de Vereadores foi pelo Senhor Presidente
da Cémara, declarada aberta a reuniéo eram nove horas e trinta minutos. --------------------------------BALANCETE: Presents o resumo diario da Tesouraria relativo ao dial quatro do
mes de outubro do ano dois mil e dezanove que aousava um saldo pecuniario de trés
milhoes oitocerrtos e trinta e sete mil quarenta e dois euros e sessenia e um céntimos, ouja
fotocépia se encontra inserta a folhas onze e doze da minuta da presente ata. ---------------------------EXPEDIENTE: O due segue, aoompanhado de todos os processes para verifioagao
da Exceientissima Ediiidade. --------------------------------------------------------------------------------------------Presents, para aprovagao da Excelentissima Camara, a ata da reuniéo ordinaria de
dezasseis de setembro de dois mil e dezanove, cuja fotooépia se encontra insefta de
foihas treze a quinze da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Camara aprova, por
maioria, a referida ata. Os Senhores Vereadores Patricio José Correia Pinto Araﬁjo e
Claudia da Conceigéo Cachetas Pinto abstém-se, por nao terem estado presentes na
reuniéo de dezasseis de setembro de dois mil e dezanove.-----------------------------------------------ANTES DA ORDEM DO DiA:---~-----------------------------~-----------------------------------------------ZERO UlVl.- CONHECMENTOS BARRA RATlF|CA(_;CES.- Zero um zero um.Para conheoimento do executivo, presentes as listagens elaboradas pela Divisao de Aguas
e Saneamento, relativas aos despachos proferidos pelo Senhor Vereador do Arnbiente,
Despodo e Atividades Eoonomicas, em processos de contratos de agua e recolha de
Aguas Residuais Domésticas, referentes ao mes de agosto de clois mil e dezanove, ouja
fotocopia se encontra inserta de folhas dezasseis a dezoito da rninuta da presente ata.
DELiBERAC}A0: A Céimara toma conhecimento.---------------------------------------------------- --

----------Zero um zero dois.- Para conheoimento da Excelentissima Cémara, presente a
Mogao apresentada pela Assembleia de Freguesia da Lage, sobre o “desagrado pela nao
aprovaoao e adétamento por parte do Executive Camarario da aquisigao do terreno
destinado ao Complexo Desportivo e Lazer da Freguesia da Lage“, cuja fotocopia se
encontra inserta de foihas dezanove a vinte e dois da minuta da presents ata. ---------------------------Os Senhores Vereadores do Partido Socialista apresentam a seguinte
declaragéoz “Lemos com atengao a mogao remetida pela Assembieia de Freguesia da
Lage. Entendendo que a Assembleia de Freguesia pode “lamentar e nao compreender"
posigoes de voto de membros do Exeoutivo Municipal, (posigao adotada por unanimidade),
pareoe»nos que a mesma Assembleia nao pode é de forma alguma tentar condicionar
questoes iegitimas coiocadas por eleitos locais, como parece ser 0 oaso. A Freguesia da
Lage tem de faoto motive para estar descontente com a auséncia de investimentos
munioépais de peso. Nao pode é fechar os olhos a vinte anos de ausénoia desses
investérnentos e apontar o dedo a um adiamento de semanas para ciarificagao de todo 0
processo. Entendemos que esteve muito bem 0 Senhor Presidente da Camara e todo 0
Executivo Municipal ao deliberar a reanalise da questao, demonstrando com essa decisao,
a necessaria ponderagéo em decisoes téo importantes."----------------------------------------------1/6
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----------Os membros do Executive Partido Social Democrata apresentam a seguinte
declaragao: Entendemos a preocupacao manifestada pela Assembleia de Freguesia, uma
vez que esta em causa a possibilidade de instalaoao de equipamentos que, ha muito, sao
desejados pela populagao, e manitestarnos a nossa intencao de continuar a colaborar com
a Freguesia para que possa ter os equipamentos desejados. -------------------------------------------------Zero um zero trés.- Para ratificacao da Excelentissima Camera, presente o
processo zero trés barra dois mil e dezanove barra seiscentos e setenta, em nome de Joao
Vidotti Junior, sito no lugar de Sarrazim, da Uniao das Freguesias de Plco de Regalados,
Gondiaes e Mos, Concelho de Vila Verde, relativo a emissao de certidao de
cornpropriedade sobre o prédio rrllstico, de acordo com as informagoes tecnicas constantes
do processo, cuja fotocopia se enc0n_tra irrserta a folhas vinte e trés e vinte e quatro da
minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Camara dellbera, por unanimidade, ratificar
a emissao da certidéio de compropriedade sobre o prédio rﬁstico, referents ao
processo zero trés barra dois mil e dezanove barra seiscentos e setenta, em nome
de Joao Vidotti Junior, de acordo com as informagoes prestadas pelos técnicos.------—--------ZERO D0lS.- DlVERSOS.- Zero dois zero um.- Presente uma informacao,
prestada pelo Chefs da Divisao de Educacao e Promogao Social, Dr. Adelino Machado,
relacionada com a transferéncia de verba para a Associacao Humanitaria HABITAT, no
montante de € 5.000,00 (cinco mil euros), para apoio a familia carenciada, indicada na
referida informagao, cuja fotocopia se encontra inserta a folhas vinte e oinco e vinte e seis
da minuta da presents ata. DELIBERAQAO: Deliberado, por unanimidads, transferir o
montante de € 5.000,00 (cinco mil euros) para a Associagao Humanitaria HABITAT,
destinada apoiar a familia carenciada referida na respetiva informagao.-----------------------------Zero dois zero dois.~ Outra informaoao, prestada pelo Chefe da Divisao de
Educacao e Promocao Social, Dr. Adelino Machado, para atribuicao de apoio financelro
para transports dos utentes da Associaoao Portuguesa de Pals e Amigos do Cidadao
Deficiente Mental, nos termos da informacao prestada, cuja fotocopia se encontra inserta a
folnas vinte e sete e vinte e oito da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Camara
delibera, por unanimidade, atribuir o apoio financeiro no montante de 8.167,50€ (oito
mii cento e sessenta e sate euros e cinquenta céntimos), para transporte dos utentes
da Associacao Portuguesa do Pals e Amigos do Cidadao Deficiente Mental, nos
termos da informagéo prestada.-------------------------------------------------------------------------------------Zero dois zero trés.- Presents 0 processo numero zero tres barra dois mil e
dezanove barra quinhentos e sessenta e seis, em nome de Maria Adelaide Aires Nogueira,
sito no lugar da Cova do Barreiro, da Uniao de Freguesias da Ribeira do Neiva, para
emissao do competente parecer, tends-nte a emissao de certidao de compropriedade, ao
abrigo do artigo cinquenta e quatro, nilmero um, da Lei nilmero noventa e um barra
noventa e cinco, de dois de setembro, na redacao que lhe foi conferida pela Lei numero
setenta barra dois mil e quinze, de dezasseis de julho, tendo em consideracao o teor das
informacoes tecnioas constantes do processo, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas
vinte e nove a trinta e dois da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Céimara
deiibera, por unanimidade, emitir parecer favoravel para emissao de certidao do
cornpropriedade, ao abrigo do artigo cinquenta e quatro, nﬁmero um, da Lei numero
noventa e um barra noventa e cinco, de dois de setembro, na redagao que lhe foi
conferida pela Lei nilmero setenta barra dois mil e quinze, de dezasseis de julho,
tendo em conta as informacées constantes do referido processo. -------------------------------------Zero dois zero quatro.- Presente 0 processo numero zero trés barra dois mil e
dezanove barra quinhentos e sessenta e trés, em nome de Maria Adelaide Aires Noguerra,
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sito no iugar de Portela de Cima, da Uniao de Freguesias da Ribeira do Neiva, para
emissao do conipetente parecer, tendente a emissao de certidao de compropriedade, ao
abrigo do artigo cinquenta e quatro, nirmero um, da Lei numero noventa e um barra
noventa e oinco, ds dois de setembro, na redacao que lhe foi confsrida pela Lei nﬁlmero
setenta barra dois mil e quinze, de dezasseis de julho, tendo em oonsideracao o teor das
informacoes teenicas constantes do processo, cuja fotocépia se encontra inserts de foihas
trinta e trés a trinta e seis da minuta da presents ata. DELIBERAQAO: A Camara
delibera, por unanimidade, emitir parecer favoravel para emissao de certidao de
compropriedade, ao abrigo do artigo cinquenta e quatro, nirmero um, da Lei numero
noventa e um barra noventa e cinco, de dois de setembro, na redacao que the foi
conferida pela Lei numero setenta barra dois mil e quinze, de dezasseis de julho,
tendo em conta as informagoes constantes do referido processo.-------------------------------------Zero dois zero cinco.- Presents 0 processo numero zero trés barra dois mil s
dszanove barra quinhsntos e sesssnta, em nome de Maria Adelaide Aires Nogueira, sito no
lugar do Monte, da Uniao ds Freguesias da Ribeira do Neiva, para emissao do compstsnte
parecer, tendente a emissao de certidao de compropriedade, ao abrigo do artigo cinquenta
e quatro, nﬁrmero um, da Lei néimero noventa e um barra noventa e cinco, de dois de
setembro, na redacao que the foi conferida pela Lei numero setenta barra dois mil e
quinze, de dezasseis de julho, tendo em consideracao 0 teor das informagoes tecnicas
constantes do processo, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas trinta e sete a
quarenta da minuta da presents ata. DELIBERAQAO: A Cémara delibera, por
unanimidade, emitir parecer favoravel para emissao de certidao de compropriedade,
ao abrigo do artigo cinquenta e quatro, mimero um, da Lei mimero noventa e um
barra noventa e cinco, de dois de setembro, na redacao que lhe foi conferida pela Lei
nﬁimero setenta barra dois mil e quinze, de dezasseis de julho, tendo em conta as
informagées constantes do referido processo.----------------------------------------------------------------Zero dois zero seis.~ Presents o processo numero zero trss barra dois mil e
dezanove barra quinhentos e sessenta s quatro, em nome de Maria Adelaide Aires
Nogueira, sito no lugar de Portela de Cima, da Uniao de Freguesias da Ribeira do Neiva,
para emissao do competente parecer, tendente a emissao de certidao ds compropriedade,
ao abrigo do artigo cinquenta s quatro, ntrmero um, da Lei numero noventa e um barra
noventa e cinco, de dois ds setembro, na redagao que lhe foi conferida pela Lei numero
setenta barra dois mil e quinze, de dezasseis de julho, tendo em considerasao o teor das
informacoes tecnicas constantss do processo, cuja fotocopia ss encontra injserta de folhas
quarenta e urn a quarenta e quatro da rninuta da presents ata. DELIBERAQAO: A Camara
delibera, por unanimidade, emitir parecer favorével para emissao de certidéio de
compropriedade, ao abrigo do artigo cinquenta e quatro, numero um, da Lei nﬁmero
noventa e um barra noventa e cinco, de dois de setembro, na redacao que lhe foi
conferida pela Lei nL'1mero setenta barra dois mil e quinze, de dezasseis de julho,
tendo em conta as informagées constantes do referido processo.-------------------------------------Zero dois zero sete.- Presents 0 processo numsro zero trés barra dois mil e
dezanove barra quinhentos e sessenta e um, em nome de Maria Adelaide Aires Nogueira,
sito no iugar do Pombai, da Uniao de Freguesias da Ribsira do Neiva, para emissao do
cornpetente parecer, tsndente a emissao de certidao de compropriedade, ao abrigo do
artigo cinquenta e quatro, nélmero um, da Lei ntrmero noventa e um barra noventa e cinco,
de dois de setembro, na rsdacao que lhe foi confsrida pela Lei nillmero setenta barra dois
mil e quinze, ds dezasseis ds julho, tendo em consideracao o teor das informagoes
técnicas constantes do processo, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas quarenta e
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cinco a quarenta e oito da rninuta da presents ata. DELIBERACAO: A Camara delibera,
por unanimidade, emitir parecer favoravel para emissao de certidao de
compropriedade, ao abrigo do artigo cinquenta e quatro, nﬁmero um, da Lei niimero
noventa e um barra noventa e cinco, de dois do setembro, na redagao que lhe foi
conferida pela Lei nﬂmero setenta barra dois mil e quinze, de dezasseis de julho,
tendo em conta as informagoes constantes do referido processo.-------------------------------------Zero dois zero oito.- Presents o processo numsro zero trés barra dois mil e
dezanove barra quinhsntos e ssssenta e cinco, em nome de Maria Adelaide Aires
Nogueira, sito no lugar do Monte, da Uniao de Freguesias da Ribeira do Neiva, para
ernissao do competente parecer, tendente a emissao ds certidao do compropriedade, ao
abrigo do artigo cinquenta e quatro, niimero um, da Lei numero noventa e um barra
noventa e cinco, de dois de setembro, na redagao que ihe foi conferida pela Lei numsro
setenta barra dois mil s quinze, de dezasseis de iulho, tendo em consideracao o teor das
informagoes iécnicas constantes do processo, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas
quarenta e nove a cinquenta s dois da minuta da presents ata. DELIBERACAO: A
Camara delibera, por unanimidade, emitir parecer favoravel para emissao de certidao
de compropriedade, ao abrigo do artigo cinquenta e quatro, mimero um, da Lei
nilimero noventa e um barra noventa e cinco, de dois de setembro, na redagao que
lhe foi conferida pela Lei nilmero setenta barra dois mil e quinze, de dezasseis de
julho, tendo em conta as informagoes constantes do referido processo.----------------------------Zero dois zero nove.- Presents o processo nrlimero zero trés barra dois mil e
dezanovs barra seiscentos e trinta e um, em nome de Jose ivlendes Calais, sito na Rua de
Esparido, da Frsguesia da Loureira, para emissao do competente parecer, tendente a
emissao de certidao de compropriedade, ao abrigo do artigo cinquenta e quatro, numero
um, da Lei ndmero noventa e um barra noventa e cinco, de dois de setembro, na redaoao
que ihe foi conterida pela Lei néimero setenta barra dois mil e quinze, de dezasseis de
juiho, tendo em consideracao o teor das informagoes técnicas constantss do processo,
cuja fotocopia se encontra inserta de iolhas cinquenta e trés a cinquenta s seis da minuta
da presents ata. DELIBERACAO: A Camara delibera, por unanimidade, emitir parecer
favoravel para emissao de certidao do compropriedade, ao abrigo do artigo
cinquenta e quatro, nﬂmero um, da Lei nirmero noventa e um barra noventa e cinco,
de dois de setembro, na redagao que the foi conferida pela Lei niimero setenta barra
dois mil e quinze, de dezasseis de julho, tendo em conta as informagoes constantes
do referido processo.----------------------------------------------------------------------------------------------------Zero dois dez.- Presents o processo zero um barra dois mil e catorze barra
sesssnta e sete, em que ﬁgure corno requerente Joao Verde Abrunhosa, referents a uma
operacao urbanistica sita no lugar de Cereje, da Uniao das Freguesias de Valbom Sao
Pedro, Page e Valbom Sao l\/iartinho, para deliberacao sobre a caducidade da licenca ao
abrigo do disposto no niimsro cinco, do artigo setenta e um, do Regime Juridico de
Urbanizaoao e Edificagao, por foroa da aplicacao da aiinea d), do ntlmero trés, do referido
artigo, tendo em consideracao o teor da informacao datada de vinte ds setembro de dois
mil e dezanove, constants do processo, cuja fotocopia se encontra inserta a folhas
cinquenta e sete e cinquenta e oito da minuta da presents ata. DELIBERACAO: A Camara
detibera, por unanimidade, declarar a caducidade da licenga de construgao, ao
abrigo do disposto no numero cinco, do artigo setenta e um, do Regime Juridico de
Urhanizagao e Edificacao, por forga da aplicagao da aiinea d), do numero trés, do
referido artigo, referents ao processo zero um barra dois mil e catorze barra
sessenta e sete, em nome de Joao Verde Abrunhosa.---------------------------------------------4/6
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----------Zero dois onze.- Presents o processo zero um barra dois mii e catorze barra”
trezentos e setenta e oito, em que tigura como requerents Paula Rosa Gongalvss Vieira,
referents a uma operaoao urbanistica sita no lugar de Rismos, da Uniao das Freguesias de
Ribeira do Neiva, para deiiberagao sobre a caducidade da licenca ao abrigo do disposto no
nrlimero cinco, do artigo setenta s um, do Regime Juridico de Urbanizagao e Edificacao,
por force da aplicacao do disposto na aiinea d), do ndmero tres, do referido artigo, tendo
em consideracao o teor da informaoao datada de seis de setembro de dois mil e dezanove,
constants do processo, cuja fotocopia se encontra inserta a tolhas cinquenta e nove e
sessenta da minuta da presents ata, DELIBERACAO: A Camara deiibera, por
unanimidade, deciarar a caducidade da licenga de construgao, ao abrigo do disposto
no némero cinco, do artigo setenta e um, do Regime Juridico de Urbanizagao e
Edificagao, por forga da aplicagao da aiinea d), do nflmero trés, do referido artigo,
referents" ao processo zero um barra dois mil e catorze barra trezentos e setenta e
oito, em nome de Paula Rosa Goncalves Vieira.---------------------------------------------------------------Zero dois doze.- Presents o processo zero um barra dois mil e doze barra
quatrocentos s cinquenta e cinco, em que ﬁgura como requerente Antonio Alves Soares,
referents a uma operaoao urbanistica sita no lugar do Pombal, Portela das Cabras, para
deliberaoao sobre a caducidade, ao abrigo do disposto no ndmsro cinco, do artigo setenta
e um, do Regime Juridico de Urbanizacao e Edificacao, por forca da aplicacao do disposto
na aiinea d), nélmero trés, do referido artigo, tendo em consideragao 0 teor da informacao
datada de dezoito de setembro de dois mil e dezanove, constants do processo, cuja
fotocopia se encontra inserts ds tolhas sessenta e um e sessenta e dois da minuta da
presents ata. DELIBERACAO: A Camera delibera, por unanimidade, declarar a
caducidade da Eicenga de construgao, ao abrigo do disposto no nilmero cinco, do
artigo setenta e um, do Regime Juridico de Urbanizagao e Edificagao, por forga da
aplicagao da aiinea d), do nfrmero trés, do referido artigo, referents ao processo zero
um barra dois mil e doze barra quatrocentos e cinquenta e cinco, em nome de
Antonio Alves Soares.---------------------------------------------------------------------------------------------------Zero dois treze.- Prssentes as atas de analise de candidaturas rsferentes a venda
dos lotss dois, seis, sete e oito, constantes no alvara de loteamento emitido em dezanove
de juiho de mil novscsntos e noventa e nove, sitos na anterior Freguesia da Portela das
Cabras, atual Uniao de Freguesias da Ribsira do Neiva, deste Concslho, cuja fotocopia se
encontra inserta de folhas sesssnta e trés a ssssenta e nove da minuta da presents ata.
DELIBERACAO: A Camara deiibera, por unanimidade, adjudicar os lotes dois, seis,
sete e oito, nos seguintes termos:----------------------------------------------------------------------------------Um) Ao concorrente Filipe André Fernandes Pinheiro: adjudicacao do lote
numero sete, pelo valor de 8,33€ (oito euros e trinta e trés céntimos) por metro
quadrado; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~Dois) A0 concorrente Diogo Miguel Barros Sim6es: adjudicacao do Iote
nirmero seis, pelo valor de 7,65€ (sete euros e sessenta e cinco céntimos) por metro
quadrado; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------—--------Trés) A0 concorrente Henrique Daniel Leitao Martins: adjudicacao do lote
ndmero dois, peio vaior de 6,00€ (seis euros) por metro quadrado; -------------------------~~—-------~Quatr0) A concorrente Diana Filipa Leitao Martins: adjudicagao do tote
ndrnero oito, pelo valor de 4,00€ (quatro euros) por metro quadrado.-----------------------—---------Notifiquem-se os concorrentes e remeta-se o procedimento a Divisao
Juridica, para efeitos de celebragao das competentes escrituras péiblicas de compra
e venda.------------------------------------------------------------------------------------------------------------5/6
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—--------Zero dois catorze.- A proposta, apresentada pelo Senhor Vereador do Peiouro do
Ambiente, Dssporto e Atividades Economicas, relacionada com atribuicao de subsidies aos
Clubes Federados do Concsiho, para o ano dssportivo dois mil e dezanove barra dois mil e
vints, cuja fotocopia se encontra inserta a foihas setenta e setenta e um da minuta da
presents ata. DELIBERACAO: A Camera delibera, por unanimidade, atribuir o
subsidio aos Cluhes Federados do Concelho, para o ano de dois mil e dezanove
barra dois mil e vinte, nos termos propostos.------------------------------------------------------------------Zero dois quinze.- Presents 0 processo zero um barra dois mil e seis barra dois
mil oitocentos e cinquenta, em que tigura como requerente Avelino Manuel Persira Garcia,
referents a uma opsracao urbanistica sita no lugar ds Fafias - Vila Verde, para dsliberagao
sobre a caducidade, as abrigo do disposto no numero cinco, do artigo setenta s um, do
Regime Juridico de Urbanizacao e Edificacao, por forca da aplicacao do disposto na
aiinea d), numsro trés, do referido artigo, tendo em consideragao o teor da informacao
datada de trinta de setembro de dois mil e dezanove, constants do processo, cuja
fotocopia se encontra inserta a foihas setenta e dois s setenta e trés da minuta da presents
ata. DELIBERACAO: A Camara delibera, por unanimidade, declarar a caducidade da
iicenga de construgao, ao abrigo do disposto no ndmero cinco, do artigo setenta e
um, do Regime Juridico de Urbanizacao e Ediﬁcagao, por forca da apiicagao da
aiinea d), do ndrnero tree, do referido artigo, referents ao processo zero um barra
dois mii e seis barra dois mii oitocentos e cinquenta, em nome de Avelino Manuel
Persira Garcia.----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Zero dois dezasseis.~ Uma informacao, prestada pelo Senhor Engenheiro Jose
Bszerra, relacionada corn o Direito de Preferencia sobre a venda, a realizar sntre terceiros,
do lote J4 integrado no Loteamento Industrial de Gems, cuja fotocopia se encontra inserta
de foihas setenta e quatro a setenta e seis da minuta da presents ata. DELIBERACAO: A
Camara delibera, por unanimidade, néio exercer o direito de preferéncia referents ao
negocio em apreciagao.--------------------------------------------------------------------------------------W--------Procedeu-se a leitura da minuta da reuniao do executive, a qual foi aprovada por
todos os eiementos presentes na reuniao.--------------------------------------------------------------------------E nada mais havendo a tratar, pelo Senhor Presidents foi declarada encerrada a
reuniao eram dez horas e quinze rninutos, da qual para constar e devidos efeitos fol
lavrada a presents ata que vai ser devidamente assinada, consignando-se que todas as
deliberasoes deia constants foram aprovadas em minuta no final da reuniao, nos termos do
ndmero tres do artigo cinquenta e sete da Lei ntimero setenta e cinco barra dois mil e
treze, de doze de setembro, para surtir efeitos imsdiatos. ------------------------------------------------------E su, Nuno Miguel Lomba da Mots, Técnico Superior, a rsdigi, subscrevi e assino.»
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