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ATA DA REUNI/310 ORDENARIA os. 2111012019
----------Aos vinte e um dias do mes de outubro, do ano de dois mil e dezanove, realizouse uma reuniao ordinaria da Camara Municipal de Vila Verde, no edifioio dos Paoos do
Conoeiho, sob a Presidénoia do Se-nhor Antonio Fernando Nogueira Cerqueira Vilela, na
qualidade de Presidente deste Crgao Autérquico, com a presenga dos Senhores
Vereadores, Manuel de Oliveira Lopes, Julia Maria Caridade Rodrigues Fernandes,
Patricio éose Correia Pinto Arailzjo, Jose Augusto l\/laroal Morals, Luis Loureiro de Castro e
Claudia da Conoeioéo Cachetas Pinto.-----------------------------------------------------------------------------~Seore’sariou a Assistente Téonioa Olinda Maoedo Lopes na auséncia do Tecnico
Superior Nuno Miguel Lomba da Mota. -----------------------------------------------------------------------------Verifioada a presenga do numero legal de Vereadores foi pelo Senhor Presidents
da Camera, deciarada aberta a reuniao eram nove horas e trinta minutos. -------------------------------BALANCETE: Presente 0 resumo diario da Tesouraria relativo ao dia dezoiio do
mes de outubro do ano dois mil e dezanove que aousava um saldo peouniario de trés
milhoes trezentos e noventa mil e oento e noventa e oito euros e oitenta e trés oéntimos,
ouja fotocopia se encontra inserta a folhas catorze e quinze da minuta da presente
ata. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EXPEDIENTE: O que segue, acompanhado de todos os prooessos para
verificagao da Exceientissima Edilidade.---------------------------------------------------------------------------Presente, para aprovaoao da Exoelentissima Céimara, a ata da reuniao ordinaria
de sete de outubro de dois mil e dezanove, ouja fotooopia se enoontra insena de folhas
dezasseis a vinte e um da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Camara, aprova
por unanimidade a referida ata.------------------------------------------------------------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA:-----------~----------------~--------------------------------------------------Presente uma proposta aprovada, por unanimidade, de um Voto de Louvor a
atribuir ao Presidente do Clube Nautioo de Prado, Horacio José Fernandes Lima, pela sua
oarreira enquanto dirigente desportivo, cuja fotooopia se enoontra inserta a folhas vinte e
dois e vinte e trés da rninuta da presente ata.--------------------------------------------------------------------~Por unanimidade, fica agendado uma reuniao extraordinaria no proximo dia trinta
de outubro as oatorze horas e trinta rninutos. --------------------------------------------------------------------—Por motivos proﬁssionais 0 Senhor Presidente da Camera, informa que ira
deslocar-se a Alemanha entre os dias quinze e dezoito de novembro. --------------------------~----------Os Senhores Vereadores do Partido Socialista ohamam atengao para o facto de
ter sido praticado um crime ambientai em Aboim da Nobrega, através de um deposito de
oeroa cie uma oentena de placas de fibrooimento/amianto numa zona de montanha, junto
a um curso de agua. Tal situagao ja foi reportada a Autarquia e outras entidades, no
entanto, as placas continuam por remover do local. -------------------------------------------------------------0 Senhor Vereador do Ambiente, sobre esta matéria esolareoe que foi alenado
para uma situagao idéniioa na Freguesia de Aboim da Nobrega, pelo Senhor Domingos
Costa, funoionario do Parque de Campismo de Aboim da Nobrega, para uma deposioao
Elegai de places de amianto ou fibrocimento. Uma vez que se trata de um crime ambientai
o responsavei da Cémara Municipal pela matéria cie imediato denunciou essa situagao via
telefone ao SEPNA, dando indicaooes para que contactassem os pastores da regiao afim
de serem identificados os prevarioadores.-----------------------------------------------------------------------~-ZERO UlVl.- CONHECIMENTOS BARRA RATlFlCA(}6ES.~ Zero um zero um.»
Para oonheoimento do executivo, presentes as listagens eiaboradas pela Divisao de
Aguas e Saneamento, reiativas aos despachos proferidos pelo Senhor Vereador do
Ambiente, Desporto e Atividades Eoonomioas, em processos de oontratos de agua e
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reooiha de Aguas Residuais Domésticas, referentes ao mes de setembro de dois mil e
dezanove, cuja fotooopia se enoontra inserta de folhas vinte e quatro a vinte e oito da
minuta da presente ata. DELIBERACAO: A Camara toma conhecimento.-----------------------------Zero um zero dois.- Para ratifioagao da Exoeientissima Camera, presente 0
processo zero trés barra dois mil e dezanove barra setecentos e seis, em nome de
Joaquina Maria Barbosa Peixoto, sito no lugar da Ribeira, da Freguesia de Moure,
Conoelho de Vila Verde, reiativo a emissao de certidao de compropriedade sobre o prédio
rustioo, de acordo com as informaooes técnicas constantes do processo, cuja fotooépia se
encontra inserta de foihas vinte e nove a trinta e dois da minuta da presente ata.
DELIBERACAO: A Camara delibera, por unanimidade, ratificar a emissao da
certidao de compropriedade sobre 0 prédio rustico, referents ao processo zero trés
barra dois mil e dezanove barra setecentos e seis, em nome de Joaquina Maria
Barbosa Peixoto, de acordo com as informagoes prestadas pelos técnicos.--------------------ZERO DOiS.- DlVERSOS.- Zero dois zero um.- Para aprovaoao da
Exoelentissima Camera, presentes os coritratos interadministrativos a oelebrar entre o
Munioipio de Vila Verde, com as Freguesias e Entidades do Concelho, no ambito do
desenvoivimento das Atividades de Animagao e Apoio a Familia (fornecimento de
refeigoes e proiongarnento de horario), no pré-esoolar, para o presents ano ietivo, cuja
fotooopia se encontra inserta de foihas trinta e trés a quarenta e oito da minuta da
presente ata. DELIBERACIRO: A Cémara delibera, por unanimidade, aprovar os
referidos contratos interadministrativos a celebrar entre 0 Municipio de Vila Verde,
com as Freguesias e Entidades do Concelho, no ambito do desenvolvimento das
Atividades de Animagao e Apoio a Familia (fornecimento de refeigoes e
prolongamento de horério), no pré-escolar, para 0 presente ano ietivo, nos termos
da informagao prestada pela Técnica Superior de Educagao Dra Silvia Rodrigues.--~
----------Zero dois zero dois.- Também para aprovaoao da Exceientissima Camera,
presents o Programa de Generalizaoao do Forneoimento de Refeiooes Escolares aos
aiunos do primeiro cioio do Ensino Bésico, no presente ano ietivo, cuja fotooopia se
encontra inseria de folhas quarenta e nove a sessenta e trés da minuta da presents ata.
DELIBERACAO: Deliberado, por unanimidade, aprovar o Programa de
Generalizagao do Fomecimento de Refeigoes Escolares aos alunos do primeiro
ciclo do Ensino Bésico, no presente ano ietivo, nos termos da informagao prestada
pela Técnica Superior de Educagéo Dr“ Silvia Rodrigues. ------------------------------------------------Zero dois zero trés.- Uma informaoao, prestada pelo Chefe da Divisao da
Educaoao e Promooao Social, Dr. Adelino Maohado, relativa a atribuioao de um apoio
finanoeiro, no montante de €1 250,00 (mil duzentos e oinquenta euros) ao Clube de
Orientaoao do Minho, destinado a organizaoao de uma prova do Campeonato
Nacional/'l'a<;a de Portugai de Sprint em Orientagao denominada VILA VERDE SPRINT
dois mi! e dezanove, a reaiizar-se no dia nove de novembro do corrente, cuja fotooopia se
enoontra inserta a foihas sessenta e quatro e sessenta e oinoo da minuta da presente ata.
DELIBERAQEO: Deliberado, por unanimidade, atribuir um apoio financeiro, no
montante de €1 250,00 (mii duzentos e cinquenta euros) ao Clube de Orientagao do
Minho, destinado a organizagéo de uma prova do Campeonato NacionalITag;a de
Portugal de Sprint em Orientagao denominada VILA VERDE SPRINT dois mil e
dezanove, a realizar-so no dia nove de novembro do corrente. -----------------------------------------Zero dois zero quatro.- Uma proposta, apresentada pelo Senhor Presidente da
Camera, relaoionada com a designaoao de representante do Municipio para a Comissao
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de Avaiiaoao no ambito do Decreto-Lei numero oento e tres barra dois mil e dezassete, de
vinte e quatro de agosto, cuja fotocopia se encontra inserta a folhas sessenta e seis da
minuta da presente ata. DELIBERACAO: A Cémara delibera designer a Dra Julia Maria
Caridade Rodrigues Fernandes, Vereadora do Pelouro da Educagzao, Cultura e Agao
Social, para representar 0 Municipio de Vila Verde na Comissao de Avaliagéo da
Regiéo Norte do Programa de Apoio Sustentado (dois mil e dezoito-dois mil e vinte
e dois), através da Diregao-Geral das Artes. Os Senhores Vereadores do Partido
Sociaiista abstiveram-se. A Senhora Vereadora Dr“ Julia Fernandes nao participou
na votagao. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zero dois zero cinco.~ Presente o processo zero um barra dois mil e treze barra
duzentos e dezanove, em nome de Avelino Meireles da Silva, referente a uma operagao
urbanistica sita no lugar de Boi Morto, da Freguesia de Oriz Sao Miguel, para deliberaoao
sobre a oaduoidade da lioenga ao abrigo do disposto no numero cinoo, do artigo setenta e
um, do Regime duridioo de Urbanizaoao e Edificaoao, por foroa da aplioaoao da alinea a)
do ndmero trés, do referido artigo, tendo em consideragao o teor da informaoao datada de
quatro de outubro de dois mil e dezanove, constante do processo, cuja fotooopia se
encontra inserta a folhas sessenta e sete e sessenta e oito da minuta da presente ata.
DELIBERACAO: A Camara delibera, por unanimidade, declarar a caducidade da
iicenga do construgéo, ao abrigo do disposto no numero cinco, do artigo setenta e
um, do Regime Juridico de Urbanizagéo e Edificagao, por forga da aplicagio da
alinea a), do nﬂmero trés, do referido artigo, referente ao processo zero um barra
dois mil e treze barra duzentos e dezanove, em nome de Avelino Meireles da Silva.-----------Zero dois zero seis.- Presents o processo zero um barra dois mil e quatro barra
quatro mil seteoentos e sessenta e dois, em nome de Sergio Dinis Sousa e Silva,
referente a uma operaoao urbanistioa sita no lugar de Lameiro, da Freguesia de Goaes,
para deiiberagao sobre a caducidade da licenga ao abrigo do disposto no numero oinoo,
do ariigo setenta e um, do Regime Juridico de Urbanizaoéo e Edifioaoao, por forge da
apiioaoao da alinea d) do numero trés, do referido artigo, tendo em consideragao o teor
da informaoao datada de trinta de setembro de dois mil e dezanove, constante do
prooesso, cuja fotooopia se encontra inserta a folhas sessenta e nove e setenta da minuta
da presente ata. DELIBERACAO: A Camera delibera, por unanimidade, declarar a
caducidade da iicenga de construgao, ao abrigo do disposto no numero cinco, do
artigo setenta e um, do Regime Juridico de Urbanizagao e Edificagao, por forga da
aplicagao da alinea d), do nfzmero trés, do referido artigo, referente ao processo
zero um barra dois mii e quatro barra quatro mil setecentos e sessenta e dois, em
nome de Sérgio Dinis Sousa e Silva.-----------------------------------------------------------------------------Zero dois zero sete.- Presente o processo zero um barra dois mil e catorze barra
duzentos e oitenia e oito, em nome de Jose Filipe Vilela da Mota, referente a uma
operaoao erbanistioa sita no lugar da lgreja, da Uniao das Freguesias de Pico de
Regalados, Gondiaes e Mos, para deliberaoao sobre a caducidade da lioenoa ao abrigo
do disposto no numero oinco, do artigo setenta e um, do Regime Juridica de Urbanizagao
e Edifioaoao, por foroa da aplicaoao da alinea d) do ndmero trés, do referido artigo, tendo
em consideragao o teor da informaoao datada de sete de outubro de dois mil e dezanove,
constants do prooesso, cuja fotocopia se encontra inserta a folhas setenta e um e setenta
e dois da minuta da presente ata. DELIBERACAO: A Camara delibera, por
unanimidade, dectarar a caducidade da licenga de construgao, ao abrigo do
disposto no numero cinco, do artigo setenta e um, do Regime Juridico de
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Urbanizacao e Edificagao, por forca da aplicagao da alinea d), do numero trés, do
referido artigo, referente ao processo zero um barra dois mil e catorze barra
duzentos e oitenta e oito, em nome de José Filipe Vilela da Mota.-------------------------------------Zero dois zero oito.- O processo numero zero tres barra dois mil e dezanove
barra setecentos e dez, em nome de Vitor Xavier Ferreira Vieira, sito no lugar de
Sobradeio, da Uniao de Freguesias da Ribeira do Neiva, para emissao do competente
parecer, tendente a emissao de certidao de compropriedade, ao abrigo do artigo
oinquenta e quatro, numero um, da Lei numero 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 0 teor das informacoes técnicas
constantes do processo, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas setenta e trés a
setenta e cinco da minuta da presente ata. DELIBERACAO: A Camera delibera, por
unanimidade, emitir parecer favoravei para a emissao de certidao de
compropriedade, ao abrigo do artigo cinquenta e quatro, nﬁmero um, da Lei numero
noventa e um barra noventa e cinco, de dois de setembro, na redacao que ihe foi
conferida pela Lei niimero setenta barra dois mil e quinze, de dezasseis de julho,
tendo em consideragao o teor das informacoes constantes do processo zero trés
barra dois mil e dezanove barra setecentos e dez, em nome de Vitor Xavier Ferreira
Vieira.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------~-

----------Zero dois zero nove.- Presente o processo zero um barra dois mil e dezanove
barra quinhentos e quarenta e oito, em nome de Rosa da Silva Costa Esteves, referente a
uma operacao urbanistica, sita no lugar de lgreja, da Freguesia de Géme, para apreciar e
deliberar, tendo em consideracao a natureza do oaminho, reconhecer que o Caminho
Municipai se apresenta, no local e em gerai, em toda a sua extensao, com um perﬁl
especiai foriemente oondicionado peias construcoes existentes, e, assim, se considere a
vedacao abrangida pelo § primeiro do artigo sessenta da Lei numero dois mil cento e dez,
de dezanove de agosto de mil novecentos e sessenta e um (Regulamento Gera! das
Estradas e Caminhos Municipais), dado que esta obedece aos respetivos
condicionamentos, consentindo-se a vedacao, sempre provisoria, pela linha que divide 0
terreno particular do chao do dominio pubiico nos termos do § segundo do referido artigo
sessenta, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas setenta e seis a setenta e oito da
minuta da presente ata. DELIBERACAO: Deliberado, por unanimidade, e tendo em
consideragao a natureza do caminho em aprego, reconhecer que 0 Caminho
Municipai se apresenta, no local, e em geral, em toda a sua extensao, com um perfiltipo especial fortemente oondicionado pelas construgoes existentes, 0 que se
comprova com 0 levantamento topografico constants do processo, e, assim, se
considere a vedagao abrangida pelo § primeiro do artigo sessenta da Lei numero
dois mil cento e dez, de dezanove de agosto de mil novecentos e sessenta e um
Regulamento Gerai das Estradas e Caminhos Municipais), dado que esta obedece
aos respetivos condicionamentos, consentindo-se a vedacao, sempre proviséria,
pela linha que divide o terreno particular do chao do dominio pllblico nos termos do
§ segundo do referido artigo sessenta.--------------------------------------------------------------------------Zero dois dez.- O processo zero um barra dois mil e nove barra trés mil
quatrocentos e cinquenta e dois, em nome de Carla Albertina de Sousa Lopes, referente a
uma operacao urbanistica, sita no lugar de Cruto, Freguesia de Cabanelas, para
deliberacao adequada ao abrigo do numero um do artigo sessenta e cinco da Lei numero
dois mil cento e dez, de dezanove de agosto de mil novecentos e sessenta e um
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(Reguiamento Gerai das Estradas e Caminhos Municipais), cuja fotocopia se encontra
ii"iS8I'iZ6l de folhas setenta e nove a oitenta e um da minuta da presente ata.
DELIBERACAO: A Camara delibera, por unanimidade, autorizar ocupar o terreno
dos taiudes, desde que se obrigue a substituir estes por muros do suporte ou de
espera, que ficarao pertencendo a Camara Municipal, na condicao de que pague
previamente o vaior do terreno, tudo em conformidade com 0 disposto no numero
um do artigo sessenta e cinco da Lei niimero dois mil cento e dez, de dezanove de
agosto de mil novecentos e sessenta e um (Regulamento Geral das Estradas e
Caminhos Municipais), e tendo em conta 0 teor do auto de vistoria, realizado em
vinte e quatro de maio de dois mil e dezanove, bem como, atendendo a que a
interessada, através do seu representante legal, manifestou a disponibilidade para
proceder ao pagamento do terreno do talude ocupado pelo muro de vedagao, pelo
valor da avaiiacao constante do processo.-----------------------------------------------------------—-------Zero dois onze.- Para aprovacao da Exceientissima Camera, presente 0
protocolo de colaboracao a ceiebrar entre a Camara Municipal de Vila Verde e a Junta de
Freguesia da Uniao de Freguesias de Carreiras Sao Miguei e Carreiras Sao Tiago, para
apoio financeiro na oonstrucao de muros de suporte no ambito das obras de reconstrucao
dos muros de suporte da Travessa de Santiago, em Carreiras Sao Tiago, cuja fotocopia
se encontra inserta de folhas oitenta e dois a oitenta e seis da minuta da presente ata.
DELIBERACAO: A Camara delibera, por unanimidade, aprovar 0 protocolo de
colaboragao a celebrar entre a Camara Municipal de Vila Verde e a Junta de
Freguesia da Uniao de Freguesias de Carreiras Sac Miguel e Carreiras Sao Tiago,
para os fins pretendidos.---------------------------------------------------------------------------------------------Zero dois doze.- Para aprovacao da Exoelentissima Camara, presente o
protocolo de coiaboraoao a celebrar entre a Camara Municipal de Vila Verde e a Junta de
Pico Sao Cristovao, para apoio financeiro, para a construcao de muros a levar a efeito no
ambito das obras de alargamento e beneficiacao de um caminho no lugar da lgreja,
daquela Freguesia, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas oitenta e sete a noventa e
dois da minuta da presente ata. DELIBERACAO: A Camara delibera, por unanimidade,
aprovar 0 protocolo de colaboracao a celebrar entre a Camara Municipal de Vila
Verde e a Junta de Freguesia de Pico Sac Cristovao, para a construcao de muros a
levar a efeito no ambito das obras de alargamento e beneficiacao de um caminho no
iugar da lgreja, daquela Freguesia.--------------------------------------------------------------------------------Zero dois treze.- Para aprovacao da Excelentissima Camara, presente 0
protocoio de colaboraoao a ceiebiar entre o Municipio de Viia Verde e a Fabrica da igreja
Paroquial de Sao Mamede de Gondiaes, para a concretizacao das obras de construcao
de um muro de suporte que permitira criar uma zona de estacionamento junto a
Residéncia Paroquial de Sao Mamede de Gondiaes, cuja fotocopia se encontra inserta de
tolhas noventa e trés a noventa e oito da minuta da presente ata. DELIBERACAO: A
Camara delibera, por unanimidade, aprovar 0 protocolo de colaboracao a ceiebrar
entre o Municipio de Vila Verde e a Fabrica da lgreja Paroquial do Sac Mamede de
Gondiaes, para a concretizacao das obras de construgao de um muro de suporte
que permitira criar uma zona de estacionamento junto a Residéncia Paroquial de
Sac Mamede de Gondiaes.-----------------------------------------------------------------------------------------~-Zero dois catorze.- Para aprovacao da Excelentissirria Camara, presente o
protocolo de coiaboracao a celebrar entre o Municipio de Vila Verde e a Radio Voz do
Neiva - Onda de Viia Verde, CRL, para comparticipar na aquisicao de material de som e
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equipamentos iniormaticos para as novas instalacoes da Radio Voz do Neiva - Onda de
Viia Verde, CRL, cuja fotocopia se encontra inserta dejolhas noventa e nove a cento e
quatro da minuta da presente ata. DELIBERACAO: A Camera delibera, por
unanimidade, aprovar o protocolo de colaboragao a celebrar entre 0 Municipio de
Vila Verde e a Radio Voz do Neiva - Onda de Vila Verde, CRL, para os fins
pretendidos.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zero dois quinze.- Um oficio da Associacao Culturai Recreativa e Desportiva de
Sande, a soiicitar um pedido de apoio iinanceiro no montante de € 1.000,00 (mil euros),
para apoiar o atleta Diogo Correia, para participar no campeonato Nacional de Drift, cuja
iotocopia se encontra inserta a ioihas cento e cinco e cento e seis da minuta da presente
ata. DELIBERACAO: Deiiberado, por unanimidade, atribuir um apoio financeiro no
montante de €1.000,00 (mil euros), para apoiar 0 atleta Diego Correia, para
participar no campeonato Nacional de Drift.-------------------------------------------------------------------Zero dois dezasseis.- Para aprovagao da Exoelentissima Camara, presente o
protocolo de colaboracao a celebrar entre 0 Municipio de Vila Verde e o Centro de
Solidariedade da Sagrada i-‘amiiia de Aiiaes, para um apoio financeiro, necessario a
aquisicao de tintas para pintura das fachadas do edificio e os servicos de caiceteiro,
maduinas de construcao civil e materiais necessarios ao alargamento do estacionamento,
cuja fotocopia se encontra inserta de folhas cento e sete a cento e onze da minuta da
presente ata. DELIBERACAO: A Camara delibera, por unanimidade, aprovar 0
protocolo de colaboragao a celebrar entre o Municipio de Vila Verde e o Centro de
Solidariedade da Sagrada Familia de Atiaes, para um apoio financeiro, necessario a
aquisigao de tintas para pintura das fachadas do edificio e os services de
calceteiro, maquinas de construcao civil e materials necessaries ao alargamento do
estacionamerito. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Zero dois dezassete.- Para aprovacao da Exoelentissima Camera, presente o
protocolo de colaboracao a oeiebrar entre a Camara Municipal de Vila Verde e a Junta de
Freguesia da Uniao de Freguesias de Sande, Vilarinho, Barros e Gomide, para
comparticipacao na construcao de muros de suporte e de vedacao de propriedades no
ambito das obras de alargamento e beneficiacao da Rua da Devesa, na antiga Freguesia
de Sande, cuja fotocopia se encontra inserta de foihas cento e doze a cento e dezassete
da minuta da presente ata. DELIBERACAO: Deliberado, por unanimidade, aprovar o
protocolo de colaboragao a celebrar entre a Camara Municipal de Vila Verde e a
Junta de Freguesia de Sande, Vilarinho, Barros e Gomide, para comparticipacao na
construgao de muros de suporte e de vedacao de propriedades no ambito das
obras de aiargamento e beneficiagao da Rua da Devesa, na antiga Freguesia de
Sande. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zero dois dezoito.- Para aprovacao da Exoelentissima Camara, presente o
protocolo de colaboracao a celebrar entre a Camara Municipal de Vila Verde e a Junta de
Freguesia de Cervaes, para comparticipar ﬁnanceiramente para as obras de colocacao de
tabelas de hoquei no Paviihao Gimnodesportivo Municipal daquela Freguesia, que
permitira a pratica federada da modalidade de hoquei em patins, cuja fotocopia se
encontra inserta de foihas cento e dezoito a cento e vinte e quatro da minuta da presente
acta. DEUBERACAO: Deliberado, por unanimidade, aprovar o protocolo de
colaboracao a celebrar entre a Camara Municipai de Vila Verde e a Junta de
Freguesia de Cervaes, para comparticipar ﬁnanceiramente para as obras de
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colocagao de tabelas de héquei no Pavilhao Gimnodesportivo Municipal daquela
Freguesia, que permitira a pratica federada da modalidade de héquei em patins.---------------Zero dois dezanove.- Para aprovacao da Exoelentissima Camara, presente 0
protocolo de colaboracao a ceiebrar entre o Municipio de Vila Verde e a Freguesia da
Uniao de Freguesias da Ribeira do Neiva, para comparticipacao iinanceira, necessaria as
obras de ampliacao e requaiificacao do cemiterio de Rio Mau, cuja fotocopia se encontra
inserta de foihas cento e vinte e cinco a cento e trinta e sete da minuta da presente ata.
DELEBERACAO: A Camara delibera, por unanimidade, aprovar 0 protocolo de
coiaboracao a celebrar entre o Municipio de Vila Verde e a Freguesia da Uniao de
Freguesias da Ribeira do Neiva, para comparticipagao financeira, necessaria as
obras de ampliacao e requaiificacao do cemitério de Rio Mau.-----------------------------------------Zero dois vinte.- Um oficio da Freguesia de Oleiros, a solicitar um subsidio para
aquisicao de um Mini Dumper, para manutencao da iimpeza da Freguesia, cuja fotocopia
se encontra inserta a folhas cento e trinta e oito e cento e trinta e nove da minuta da
presente ata. DELIBERACAO: A Camara delibera, por unanimidade, atribuir um apoio
financeiro no montante cie €2.500,00 (dois mil e quinhentos euros) a Junta de
Freguesia de Oieiros para a aquisigao de um Mini Dumper, para manutencao da
iimpeza da Freguesia.--------------------------------------------------------------------------------------------------Zero dois vinte e um.- Para aprovacao da Exoelentissima Camara, presente o
protocolo de colaboraoao a ceiebrar entre a Camara Municipal de Vila Verde e o Clube de
Caca e Pesca de Vila Verde, para a concretizaoao das obras de substituicao do telhado,
do respetivo edificio da sede, cuja fotocépia se encontra inserta de folhas cento e
quarenta a cento e quarenta e quatro da minuta da presente ata. DELIBERACAO: A
Camara deiibera, por unanimidade, aprovar 0 protocolo de colaboracao a celebrar
entre a Camara Municipal de Vila Verde e 0 Clube de Caca e Pesca de Vila Verde,
para a concretizacao das obras de substituicao do telhado, do respetivo ediﬁcio da
sede.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zero dois vinte e dois.- Para aprovacao da Exoelentissima Camara, presente o
protocolo de colaboracao a celebrar entre 0 Municipio de Vila Verde e a Freguesia da
Uniao de Freguesias de Esqueiros, Nevogilde e Travassos, para comparticipar o projeto
de arquiietura, parte do financiamento necessario, os servicos de jardinagem e plantas
ornamentais, necessarios para a ooncretizacao da construcao das casas de banho de
apoio ao Cemitério e lgreja Paroquiai de Travassos, cuja fotocopia se encontra inseita de
folhas cento e quarenta e cinco a cento e cinquenta e um da minuta da presente ata.
DELEBERACAO: Deiiberado, por unanimidade, aprovar 0 protocolo de colaboragao
a ceiebrar entre o Municipio de Vila Verde e a Freguesia da Uniao de Freguesias de
Esqueiros, Nevogiide e Travassés, para comparticipar 0 projeto de arquitetura,
parte do financiamento necessario, os sen/icos de jardinagem e plantas
ornamentais, necessaries para a concretizagao da construgao das casas de banho
de apoio ao Cernitério e lgreja Paroquial de Travassés.---------------------------------------------------Zero dois vinte e trés.- Presente o processo numero zero um barra dois mil e
dezoito barra seiscenios e noventa e tree, em nome de Jose Pedro Martins Coelho,
referente a uma operacao urbanistica, sita na Avenida Sao Pedro, da Uniao de
Freguesias de Esqueiros, Nevogilde e Travassos, para deliberacao ao abrigo do disposto
no niimero oito do artigo setenta e dois do Regulamento Municipal de Urbanizacao e
Edificacao, cuja fotocépia se encontra inserta de folhas cento e cinquenta e dois a cento e
cinquenta e sinco da minuta da presente ata. DELIBERACAO: A Camara delibera, por
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unanimidade, ao abrigo do disposto do nilmero oito do artigo setenta e dois do
Regulamento Municipai de Urbanizacao e Edificacao, admitir a altura do muro de
suporte tendo em consideracao a altura do talude, a natureza do terreno e 0 risco
que representava para as construgfaes e para a Estrada Nacional a inexisténcia de
uma estrutura que salvaguarde 0 risco de derrocada constituindo a vedacao uma
garantia de segurariga para as infraestruturas rodoviarias e as edificagﬁes sitas no
terreno do requerente. -------------------------------------------------------------------------------------------------Zero dois vinte e quatro.- Para aprovacao da Exoelentissima Camara presente a
minuta do contrato de empréstirno de médiollongo prazo no montante de ate
€3.30i.900,00 (tres milhoes trezentos e um mil e novecentos euros), cuja fotooopia se
encontra inserta de foihas cento e cinquenta e seis a cento e sessenta e oito da minuta da
presente ata. DELIBERACAO: A Camara deiibera, por unanimidade, aprovar a minuta
do contrato de empréstimo de médioliongo prazo no montante de até €3.301.900,00
(trés milhﬁes trezentos e um mil e novecentos euros).-----------------------------------------~----------Procedeu-se a ieitura da minuta da reuniao do executivo, a qual foi aprovada por
todos os elemenios presentes na reuniao. -------------------------------------------------------------------------E nada mais havendo a tratar, peio Senhor Presidente foi declarada encerrada a
reuniao eram onze horas e trinta rninutos, da qual para constar e devidos efeitos foi
lavrada a presente ata que vai ser devidamente assinada, consignando-se que todas as
deiiiaeracoes deia constante foram aprovadas em minuta no final da reuniao, nos termos
do néimero trés do artigo cinquenta e sete da Lei nﬁimero setenta e cinco barra dois mil e
treze, de doze de setembro, para surtir efeitos imediatos. -----------------------------------------------------E eu, Oiinda Macedo Lopes, Assistente Técnica, a redigi, subscrevi e assino.------W

O Presidente da Camara,
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