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----------Aos quatro dies do mes de novernbro, do ano cle dois mil e dezanove, realizou-se
uma reuniao ordinaria da Camara Municipal de Vila Verde, no edifioio dos Paoos do
Concelho, sob a Presidéncia do Senhor Antonio Fernando Nogueira Cerqueira Vilela, na
quaiidade de Presidente deste Orgao Autarquioo, com a presenga dos Senhores
Vereadores, Manuel de Oliveira Lopes, Julia Maria Caridade Rodrigues Fernandes, Patricio
José Correia Pinto Arauio, Jose Augusto Maroal Morals, Luis Loureiro de Castro e Claudia
da Conoeigao Caohetas Pinto. ----------------------------------------------------------------------------------
----------Secretariou 0 Téonico Superior Nuno Miguel Lomba da Mota.---------------~------------~
----------Verifioada a presenoa do ntzmero legal de Vereadores foi peio Senhor Presidente da
Camara, deoiarada aberta a reuniao eram nove horas e trinta minutos. ----------------------------
----------BALANCETE: Presente o resumo diario da Tesouraria relativo ao dia trinta e um do
mes de outubro do ano dois rnil e dezanove que acusava um saldo pecuniario de quatro
milhoes e quatro mil e novecentos e quarenta e dois euros e cinquenta e nove céntimos,
cuja fotocopia se encontra inserta a folhas treze e oatorze da minuta da presente
ata. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------EXPEDEENTE: O due segue, aoompanhado de todos os prooessos para verificagéo
da Exoelentissima Edilidade. ------------------------------------------------------------------------------------
----------Presente, para aprovaoao da Exoeientissima Cémara, a ata da reuniao ordinaria de
vinte e urn de outubro de dois mil e dezanove, cuja fotocopia se enoontra inserta de folhas
quinze a vinte e dois da minute da presente ata. DELIBERAQAO: A Camara aprova, por
unanimidade, a referida ata.-------------------------------------------------------------------------------- --
----------ANTES DA ORDEM DO DIA:-----------------—-----------------------------------------------------
----------Nao foram apresentados assuntos no periodo antes da ordem do dia.-----------------~
----------ZERO UM.- CONHECIMENTOS BARRA RATlFlCA(;(5ES.- Zero um zero um.-
Para ratificaoao da Exoelentissima Camera, presente 0 projeto de exeouoao designado por
“Expansao de Area de Acolhimento Empresarial" na Uniao de Freguesias de Pico de
Regalados, Gondiaes e Mos, Concelho de Vila Verde, o qual foi aprovado por despaoho do
Senhor Presidente da Camara, datado de vinte e trés de outubro de dois mil e dezanove,
cuja fotooopia se encontra inserta do folhas vinte e trés a quarenta e quatro da minuta da
presente ata. DELiBERA(}I\O: Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho do
Senhor Presidente da Cémara, datado do vinte e trés de outubro cie dois mil e
dezanove, que aprovou o projeto de execugao designado por “Expansao de Area de
Acolhimento Empresarial” na Uniao de Freguesias de Pico de Regalados, Gondiaes e
Mos, Concelho cie Vila Verde.--------------------------------------------------------------------------------
----------Zero um zero clois.- Para ratificaoao da Excelentissima Camera, presente 0 projeto
de Reabiiitaoao do Edificio da Antiga Escola Priméria de Vila Verde e Centro de Promooao
da Gastronomia e Ciénoias Gastronomicas, aprovado por despaoho do Senhor Presidente
da Cémara, datado de vinte e cinoo de outubro do dois mil e dezanove, cuja fotocopia se
enoontra inserta de folhas quarenta e cinoo a oitenta e quatro da minuta da presente ata.
DELIBERAQAO: Deiiberado, por unanimidade, ratificar o projeto de Reabilitagao do
Edificio da Antiga Escola Priméria de Vila Verde e Centro de Promogao da
Gastronomia e Ciéncias Gastronémicas, aprovado por despacho do Senhor
Presidente da Cémara, datado de vinte e cinco de outubro de dois mil e dezanove.---»
---------ZERO D0lS.- DiVERSOS.- Zero dois zero um.- Presente uma informaoao prestada
pelo Chefe da Divisao da Eduoagao e Promogao Social, Dr. Adelino Maohado, para
atribuioao de um apoio financeiro no montante de € 2000,00 (dois mil euros) a Assooiagao
"Lagos de Amizade", para suportar a despesa com a deslooaoao de um grupo de pessoas a
Saint-Germain-er:-Cogiés, entre os dias vinte e nove de julho e seis de agosto do oorrente
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ano, cuja fotocopia se enoontra inserta a folhas oitenta e cinco e oitenta e seis da minuta da
presents ata. DELIBERAQAO: A Camara delibera, por unanimidade, atribuir um apoio
financeiro, no montante de € 2.000,00 (dois mil euros), a Associagao “Lagos de
Arnizade”, para suportar a despesa com a deslocagao de um grupo de pessoas a
Saint-Germain-en-Coglés, entre os ciias vinte e nove de julho e seis de agosto do
corrente ano.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------Zero dois zero dois.- Presente o processo zero um barra dois mil e quatro barra
seiscentos e cinquenta e cinco, em nome de Jeremias Freitas Fernandes, referente a uma
operaoao urbanistica sita no iugar de Gandara, da Freguesia de Turiz, para deliberagao
sobre a caducidade da iioenga, tendo em conta as informaooes prestadas pelos técnicos,
cuja fotocopia se encontra inserta de folhas oitenta e sete a noventa da minuta da presents
ata. DELIBERAQAO: A Cémara delibera, por unanimidade, declarar a caducidade da
licenga de construgao, tendo em conta as informagoes técnicas constantes no
processo zero um barra dois mil e quatro barra seiscentos e oinquenta e cinco, em
nome de Jeremias Freitas Femandes.--------------------------------------------------------------------
----------Zero dois zero trés.- Presents o processo zero um barra dois mil e dezoito barra
cento e oinquenta e sete, em nome de Manuel Gomes de Lima, referente a uma operagao
urbanistica sita no lugar de Borral, da Uniao de Freguesias da Ribeira do Neiva, para
deiiberaoao sobre a caduoidade da iioenga ao abrigo do disposto no ndmero cinoo, do
artigo setenta e um, do Regime Juridioo de Urbanizagao e Edificagao, por foroa da
apiicaoao do disposto no nilxmero dois, do referido artigo, tendo em consideraoao o teor
das informaooes oonstantes do processo, cuja fotocopia se enoontra inserta de folhas
noventa e um a noventa e trés da minute da presente ata. DELIBERAQAO: A Cémara
delibera, por unanimidade, declarar a caducidade da licenga de construgéio, ao abrigo
do disposto no nilmero cinco, do artigo setenta e um, do Regime Juridico de
Urbanizagao e Edificagao, por forga da aplicagao do disposto no nfimero dois, do
referido artigo, referente ao processo zero um barra dois mil e dezoito barra cento e
cinquenta e sete, em nome de Manuel Gomes de Lima.--------------------------------------------
----------Zero dois zero quatro,- Presente 0 prooesso ndmero zero trés barra dois mil e
dezanove barra setecentos e setenta e dois, em nome de Jose Carmelindo Dias Barbosa,
sito no lugar de Fonte Covas, da Freguesia de Turiz, para emissao do competente parecer,
tendente a emissao de oertidao de compropriedade, ao abrigo do artigo cinquenta e quatro,
ndmero um, da Lei numero noventa e um barra noventa e cinoo, de dois de setembro, na
redagao que lhe foi conferida pela Lei ndmero setenta barra dois mil e quinze, de dezasseis
de julho, tendo em consideraoao 0 teor das informagoes téonicas constantes do prooesso,
cuja fotooopia se encontra inserta de folhas noventa e quatro a noventa e sete da minuta
da presente ata. DELiBERA(;AO: A Cémara delibera, por unanimidade, emitir parecer
favorével para a emissao de certidao de compropriedade, ao abrigo do artigo
cinquenta e quatro, numero um,da Lei mimero noventa e um barra noventa e cinco,
de dois de setembro, na redagéo que lhe foi conferida pela Lei numero setenta barra
dois mil e quinze, de dezasseis de julho, tendo em conta as informagoes constantes
do processo nfimero zero trés barra dois mil e dezanove barra setecentos e setenta e
dois em nome de José Carmelindo Dias Barbosa.---------------------------------------------------
----------Zero dois zero cinco.- Presente 0 processo numero zero trés barra dois mil e
dezanove barra seteoentos e sessenta e nove, em nome de Jose Carmelindo Dias
Barbosa, sito no lugar de Fonte Covas, da Freguesia de Turiz, para emissao do competente
parecer, tendente a emissao de oertidao de oompropriedade, ao abrigo do artigo cinquenta
e quatro, ndmero um, da Lei niizmero noventa e um barra noventa e cinco, de dois de
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sstembro, na redagao que ihe foi oonferida pela Lei numero setenta barra dois mil e quinze,
de dezasseis de julho, tendo em oonsideragao o teor das informaooes téonicas constantes
do processo, cuja fotooopia se enoontra inserta de folhas noventa e oito a cento e um da
minuta da presents ata. DELIBERACAO: A Camara delibera, por unanimidade, emitir
parecer favorével para emissao de certidao de compropriedade, ao abrigo do artigo
cinquenta e quatro, numero um, da Lei mimero noventa e um barra noventa e cinco,
de dois de setembro, na redagéo que lhe foi conferida pela Lei numero setenta barra
dois mil e quinze, de dezasseis do julho, tendo em conta as informagoes constantes
do processo nfzmero zero trés barra dois mil e dezanove barra setecentos e sessenta
e nove em nome de José Carmelindo Dias Barhosa.-----------------------------------------------
----------Zero dois zero seis.- Presents o processo numero zero um barra dois mil e dezoito
barra oitocentos e trinta e trés, em nome de Joao Pereira de Azevedo, referents a uma
operaoao urbanistics, sita no lugar de Mendiz, Freguesia de Prado Sao Miguel, para
deliberer sobre o reoonhecimento de que o aoerto de areas, nao prejudica o correto
ordenamento do territoréo, tendo em oonsideraoao as informaooes e pareceres oonstantes
do processo, cuja fotocopia se snoontra inserts de folhas cento e dois a cento e quinze da
minuta da presents ata. DELlBERAC}A0: Deliberado, por unanimidade, ao abrigo do
disposto na aiinea d), do numero dois, do artigo cento e trés, do Regulamento do
Piano Diretor Municipal em vigor, reconhecer que 0 acerto de areas em apreciagao
nao prejudica 0 correto ordenamento do territorio, tendo em consideragao o teor da
informagao do Chefs da Divisao de Projetos e Obras, de dezasseis de janeiro de dois
mil e dezanove, da informagéo de apreciagao técnica datada de oito de outubro de
dois mil e dezanove e do parecer do Chefs da Divisao de Urbanizagao e Edificagao,
de oito de janeiro de dois mil e dezanove e que a presents operagao urbanistica
mereceu parecer favorével da Comissao Municipal de Defesa da Floresta na reuniao
realizada em trinta de setembro de dois mil e dezanove. -------------------------------------------
----------Zero dois zero sete.- Para aprovaoéo da Exoelentissima Camera, presents as
Normas lnternas ds Utiiizaoao e Funoionamento do Complexo de Lazer de Vila Verde e
Piscina Municipal da Vila ds Prado, cuja fotooopia se encontra inserta de folhas cento e
dezasseis a cento e vints e nove da minuta da presents ata. DELIBERACAO: A Cémara
delibera, por unanimidade, aprovar as Normas lnternas de Utilizagao e
Funcionamento do Complexo de Lazer de Vila Verde e Piscina Municipal da Vila de
Prado.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------Zero dois zero oito.- Para aprovaoao da Excelsntissima Cémara, presents a
minuta do protocolo de utilizaoao a oelebrar entre o Municipio de Vila Verde e a Assooiaoao
de Pais e Encanegados de Educaoao do Agrupamento de Escolas de Vila Verde, cuja
fotooopia se enoontra inserta de folhas cento e trinta a cento e trinta e seis da minuta da
presents ata. DELIBERACAO: Deliberado, por unanimidade, aprovar a minuta do
protocolo de utilizagao a celebrar entre o Municipio de Vila Verde e a Associagao de
Pals e Encarregados de Educagao do Agrupamento de Escolas de Vila Verde.-----------
----------Zero dois zero nove.- Para aprovaoao da Excelentissima Camera, presents a
minuta do protocolo de utiiizaoao a ceiebrar entre o Municipio ds Vila Verde e a Assooiagao
de Pais e Encarregados de Educaoao e Amigos da Lage, cuja fotocopia se enoontra inserta
ds folhas cento e trinta e sete a cento e quarenta e tres da minuta da presents ata.
DEUBERACAO: Deliberado, por unanimidade, aprovar a minuta do protocolo de
utilizagao a celebrar entre 0 Municipio de Vila Verde e a Associagao de Pals e
Encarregados de Educagao e Amigos da Lage.-------------------------------------------------------
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----------Zero dois dez.- Para aprovacao da Excslsntissima Camara, presents o Mapa de
Turnos de Ssrvico das Farmacias do Concslho, elaborado pela ARS None (Administraoao
Regional de Saude do Norte), para o ano civil dois mil e vints, cuja fotocopia ss encontra
inserts ds folhas cento e quarenta s quatro a cento s cinqusnta da minuta da presents ata.
DELIBERACAO: A Camara deiibera, por unanimidade, aprovar o Mapa de Turnos de
Servico das Farmacias do Concelho, elaborado peia ARS Norte (Administragao
Regional de Sadde do Norte), para 0 ano civil dois mil e vints. ----------------------------------
----------Zero dois onze.- Presents uma informagao, prestada pela Chefs da Divisao
Juridica, sobre a aquisicao ds bens imoveis para a exscucao ds projeto para instalaoao de
squiparnentos e area de lazsr, na Freguesia da Lage, instruida com o relatorio ds avaliacao
dos imovsis efetuada por perito da lists oficial do Tribunal da Relacao do Porto e com a
demais documentacao que foi rsmstida a rsuntao ds Camara ds dszasseis ds sstsmbro ds
dois mil e dszanovs, cuja foiocépia ss sncontra inserta ds folhas cento e cinquenta e um a
duzsntos e quatro da minute da presents ata. -------------------------------------------------------------
----------Os Senhores Vereadores do Partido Socialista apresentam, previamente, a
seguinte dsclaracao: “Os Vsreadorss do Partido Socialista sstiveram, estao s ssmprs
estarao a favor de invsstimsntos publicos nas Freguesias, assumindo ssmprs uma postura
de dsfssa dos intersssss das populacoss s do territorio. A Frsgussia da Lage, nao s
excscao a rsgra e, por isso, o Partido Socialists ssta mais do que empsnhado para que os
investimentos pubiicos promstidos desde dois mil e um pslos sucessivos Exscutivos
Camararios Partido Sociai Democrats seiam efetivamsnts uma realidade nessa Freguesia.
Prova disso, é que peia mac dos Vsreadores do Partido Socialista, aquando da discussao
do Orcamento Municipal do ano transato, foi proposto e aprovada decisao, que
consideramos ser o primsiro passo para a concrstizacao do almsjado squipamsnto
dssportivo e ds lazsr dsssa Freguesia. Efstivamente, 0 Partido Socialista nunca foi forca ds
bioqusio a sste investimento nsm a nsnhum outro proposto em bensficio dos
Vilaverdenses, como aiguns de forma caluniosa sugerem. Se ao longo dos ultimos dezoito
anos houvs forca ds bioqusio ao invsstimsnto na Freguesia da Lage, foi a maioria
Camararia Partido Social Democrats que, apesar ds governar os dsstinos do Municipio
desde final ds mil novscsntos e noventa s sete, nada fez ate hojs para que a construcao
dos equipamentos desportivos e de lazsr na Fregussia da Lags nao passasse de uma
msra promessa slsitorai. Nests sentido, nao podsmos deixar ds recordar que ja em dois mil
s um a refenda promessa do squiparnsnto desportivo s ds lazsr foi acsnada pslo Partido
Social Dsrnocrata na campanha autarquioa tsndo sido dito publicamente que os terrsnos
que sntao pertenciam a privados (s agora estao na proprisdads ds uma imobiliaria),
sstariam a ser negociados peia Camara Municipal para a construcao de um Centro
Dssportivo e ds Lazsr da Lage. Nessa altura, os terrenos eram maioritariamsnte reserva
agriooia, mas passadas as sleicoss ds dois mil s um, os terrsnos ao invés de ser
adquiridos psio Municipio de Vila Verde foram adquiridos por uma imobiliaria gsrida por
conhscido um smpreiteiro com fortes ligacoes ao Partido Social Dsmocrata. A intencao do
Municipio de oomprar sstss tsrrsnos (em dois mil e um) para a instalaoao do Centro ds
Equipamsntos Dssportivos e ds Lazsr da Freguesia da Lage afinal dsixou ds existir
(aparsntsmsnte) porque, nao so o Exscutivo Partido Social Dsmocrata nao comprou os
tsrrsnos como nao invocou o seu dirsito ds opcao quando o nsgocio se concretizou. Mas o
Executive Partido Social Democrats nas eleicoes de dois mil s cinco e de dois mil s
nove... s ds dois mi! e trsze ia continuou a acenar com a promsssa do Equipamento
Dssportivo s de Lazer e também continuou a nao cumprir com a dita promsssa. Eis que em
dois mil e catorzs no arnbito da rsvisao do Plano Dirstor Municipai, no local destinado ao
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Equipsmsnto, na Frsguesis ds Lage, sao libertadss as melhorss psrcslas dos tsrrenos
para que s imobiliaria CAVEZ coricrstizssss o segundo lotsamento nestes tsrrenos e, sao
libertsdos para “Espsco Vsrdes de Rscreio e de Lazer” e para “Espscos ds Equipamsntos
Coistivos” os tsrrenos corn piorss condicoes hidrogsologicss que faziam parts dos is
refsridos tsrrenos adquiridos pela CAVEZ. Nao ha duvida que os tsrrenos tem potencisl
para sspscos verdes, ate porque faziam parts da Rsserva Agricola Nscional, mas para a
instalacao de Equipamentos Dssportivos parecs-nos que nao sao os mais apropriados. E e
nests nebuiosa que surge agora, pela mao do Presidents da camara s dsste Executivo
Partido Social Democrats, um interssse sm adquirir os tsrrenos alterados de Reservs
Agricois Nacionai para espaoos vsrdss s espsco de squipamsntos no ambito ds Primeirs
Revisao do Plano Dirstor Municipsi de Vila Verde por urn valor que 0 Partido Socialists
lsgitimsmente questionou face a todo o historisl s face as csracteristicss dos tsrrenos
snvolvidos. E face a sssas questoes, o Presidents ds Camera - e bem - rssolveu rstirsr o
assunto da ordsm de trabsihos, competencis que so els tem. As duvidss dos Vsresdorss
do Partido Socisiists isvaram so snvio de uma mocao, por parts do Presidents ds
ssssmbisis ds Frsguesis ds Lage, rnocao ssss com insinuscoss caluniosss s difsmatoriss
aos Veresdores do Partido Socialists. Esciarecsmos que nao estamos, nunca sstivemos,
nem nunca irsmos estar contra os investirnentos como ja sfirmsmos. Mas, nso estar contra,
nao signifies estar s favor s qualquer preco, ou em quslquer circunstancia. O Partido
Socialists ssta s favor desde que outros locsis ds Frsguesis nao reunam meihorss
condicoes, s desde que o valor ds squisioao constitus a justs indemnizscao tal como
previsto nos srtigos vinte s tres s trints e dois do Cedigo ds Expropriacoss, ssndo que a
justs indsmnizscao nao visa compsnssr o beneficio alcancado pela sntidsde sxpropriants,
mas ressarcir o prsjuizo que pars o expropriado advem da sxpropriscao, correspondents
so vsior reai s corrsnte do bem ds acordo com o seu dsstino eistivo ou possivel nums
utilizacao economics normal, a data ds pubiicacao ds deolarscao de utilidads pilrblica,
tendo sm considerscao as circunstancias e condicoes ds facto existentss nsqusls data. Foi
com sste sspirito due ansiissmos o documento produzido pslo Engenheiro Anténio
Augusto Nevss de Can/slho, Psrito oficial do Tribunal da Rslacao do Porto (convidsdo s
avslisr o isrreno psio tecnico camarario que produziu s anterior avsliaoao) que visou svsiiar
os tsrrenos prstsndidos peio Exscutivo Partido Social Democrats pars s construcao do
Csntro ds Equipsmsntos Desportivos s de Lszer da Lage. Antes da snalise so documento
queremos deixar aqui exprssso que nao pomos em circunstancia algums sm causs s
competancia, seriedade e isencso do psrito, apesar de, como jusiificarsmos sdiante, nao
podermos concordar com o teor do relaterio nem com o valor da svsliscao apresentado
tendo em conta as ssguintes situacoes: ---------------------------------------------------------------------
----------a) Nos tsrmos do nfiimsro dois do srtigo vinte s seis do Codigo ds Expropriscoes,
sdisnts designado tambem por C.E.,o valor do solo spto pars construcao devera ser 0
rssultants ds media aritmetica atualizsds sntre os precos unitarios de aquisicoss, ou
avsiiscees fiscsis que corriiam os valorss declsrados, sfetusdas ns mssma Frsguesis s
nas Frsguesias iimitrofss nos tres anos, ds sntre os ultimos cinco, com media anual mais
sievada, reistivamsnte a predios com idénticas csractsristicss, stsndendo aos paramstros
fixsdos em instrumento de pisnearnento territorial, corrigido por ponderagao ds snvoivsnts
urbsna do bem sxproprisdo, nomsadsmsnts no que diz respeito so tipo de construcao
existents, nums percsntsgsm maxims de dez por cento. Pars tal, dispos o numero tres do
mssmo artigo que os servicos competsntss do Ministério das Finsncas dsvsrao fornscsr, a
solicitacao da sntidade sxpropriants, s lists das transacoss s das svsliscoes fiscsis que
corrijam os vaiorss dsclsrsdos sfstusdss na zona s os respetivos valorss. -----------------------
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----------b) A aplicscao dssts norms e a que dsve prevslecsr para sfeitos de sxproprisoao,
ssndo que o metodo expropristivo indicado pslo psrito spenss dsve ser splicado como
meio supistivo tsndo em conta o disposto no numero qustro do srtigo vinte e seis do
Codigo ds sxproprisgoes. ----------------------------------------------------------------------------------------
----------c) O perito refers, contudo, no rslaterio de svalisgao que nao ciispoe ds slsmsntos
pars rsaiizar s svsliacao nos tsrmos do numsro dois do srtigo vinte s seis do C.E. pslo que
fez s svsiiacao pslo rnetodo supietivo. Ora, ficou por dsmonstrar no rsiatorio que tsis
eismentos em fsits tsnham sido solicitsdos a entidsds sxpropriante (Municipio de Vila
Verde) e que ssta os tenha solicitado aos competentes servicos do Ministerio das
Finances. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------d) O psrito no seu rsistorio refers na pagins tres que s psrceis a sdquirir ocups s
totalidsde ds qustro predios rusticos com uma ares total de terrsno de i6.015m2
(dszasseis ponto zero quinze metros qusdrsdos), e ns pagins qustro refers-ss a ares total
do tsrreno como ss de um unico predio niistico se trstasss, referindo que "[A] rede viaris
que serve o predio, e o acssso so lotsamento Habitscionsl contiguo,[...]". Porem, ssta
descricao nao ssta corrsts porque, sfetivsmsnts, o arrusmsnto so da acssso spenss s um
dos predios a adquirir (termins em frents a um dos tsrrenos) e nao a todos e, dests forms,
spenss um dos predios tem scesso s os dsmais encontrsm-ss sem scesso, sem
infraestruturss s rodeados por tsrrenos privados que condicionsrao a execucao de
infrssstruturss de Ssnesmsnto e Aguas Pluviais grsviticas com possibilidade de ligacao as
redes existentss uma vsz que obrigarao a constituicao de servidoss atrsves desses
tsrrenos. Acresce que as infraestruturss referidss no rslatorio como sxistsntss no
arrusmsnto da urbsnizscao (leis-se lotsamento promovido pela CAVEZ) nada contribusm
pars vsiorizar os tsrrenos s sdquirir uma vez que ss encontrsm em cotss superiores as dos
tsrrenos s sdquirir. Digs-se, siias, que as infrasstruturas do refsrido lotsamento,
designsdsmsnte agua piuvisis por descsrregsrsm os efluentes nos tsrrenos s sdquirir
constituem uma msnor vsiis s, por isso uma desvsiorizacao sobre esses tsrrenos. Face s
ssta realidade, a valorscao dos tsrrenos em tres virguls oinquenta por cento por
aisgsdamente sstsrem servidos por infrsestruturss de absstecimento de agus, de
srrusmsntos e ds infrsestruturas telefonicas e desajustads e injustificads. ------------------------
----------e) Por Ultimo, o rslatorio apresentado considers que os pontos oito, onze s doze do
srtigo vinte e seis nao sao aplicsveis no contexto ds avsliscao rsalizada. Sucsde que, no
que se refers a nao splicabilidsde do niimero oito do srtigo vinte e seis, nao podiamos
estsr em msior desscordo, por serem tsrrenos que do ponto de vista hidrogsologico
spresentsm caracterisiicss que agrsvsm substsncialments o custo ds construcao.
Efetivsmente as caracteristicas destes tsrrenos irao obrigsr a exeoucao de sistemss de
drenagsm bsstante onsrosos que nao tem relscao aigums com as drsnsgens que sao
usuaimsnts executsdas em tsrrenos ditos "normals" para s construcao, irao obrigsr s
sxscucao de aterros com cuidsdos especisis que envoivem custos muito superiores aos
norrnalmsnte tidos em tsrrenos ditos “normals”, e ns construcao dos sdificios sera
necessario exscutar fundscoes espsciais como estscaria ou ensolsirsmentos gerais que
tsmbem nao sao solucoss ditss “trsdicionais” e “normals” e que rspresentam um
sgrsvamento substancisl dos custos de construoao dos sdificios. A ocorrencis destas
contingencies irao trsduzir-ss nurn sgravamento dos custos dos sdificios s das obras ds
urbsnizsoao que ssgundo sspecisiistss nests materia podsra rspresentar um custo
sdicionai superior s vinte e cinco por cento. Persnte o que aqui foi dito os Veresdorss do
Partido Sociaiista discordsm do teor ds avalisoao produzida e do valor proposto para
aquisicao dos tsrrenos por entendsrsm que a justs indemnizscao e substsncislmsnte mais
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bsixa do que 0 valor proposto para s aquisicao dos tsrrenos, tsndo em conta todas as
considerscees feitas nests dsclaracao. Propee-se por isso que se avaliern todas as
questoss aqui eiencadss s, uitrapassadas as mssmss, face as duss avsliacoss existentss,
ssiarn encetadss negociscoss com s imobiliaria CALVEZ para aquisicao dos tsrrenos, por
um preco mais bsixo, dando de imsdiato inicio a execucao do estudo de pormenor, a
sxecucao dos projstos para squisicao dos tsrrenos necsssarios a construcao do tao
almsjado Centro de Equipsmsnto Desportivos s de Lazer da Lage."------------------------------~-
----------Nests ssduencia, foi solicitada a presence do Senhor Engenhsiro Jose Bszerra a
reuniao, o quai prestou os esciarscimentos que the foram soiicitados.------------------------------
----------DELEBERACAO: Aprovado, por unanimidsde, proceder a aquisicao dos
referidos imeveis, tsndo por referéncia 0 valor da avaliagao realizada pslos Services
Municipais (288.270,00€ (duzentos e oitenta e oito mil e duzentos e setenta euros),
devendo ser notificada a sociedade proprietaria dos iméveis do valor da aquisicao,
bem como da minuta do contrato de compra e venda, no sentido de manifestar s
aceitacao.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- --
—--------Zero dois doze.- Presents uma informacso, prestsds pela Dr? Ans Paula
Bettencourt, da Divisao Juridica, rsistiva so exercicio do direito de preferencis do Municipio
ds Vila Verde respeitsnts a trsnsmissao oneross do predio urbsno denominsdo por <<L0ts
G7», onds foi construido um paviihao com res-do-chao e sndsr com logradouro, sito no
iugsr ds Fonts e Aboboreira, ds Uniao ds Freguesias de Pico ds Regslsdos, Gondiaes e
Mes, inscrito na mstriz prsdisl do srtigo novscsntos s qusrenta e tres e descrito na
Consen/atoria do Registo Prsdisl de Vila Verde sob o numsro duzentos e setenta e oito,
cuja iotocopia se encontra inserts de folhas duzentos e cinco s duzentos s trints e um da
minuta da presents ata. DELIBERACAO: A Camara delibera, por unanimidsde, nao
exercer o direito de preferéncia referents ao negécio em apreciagao. Mats delibera
que, em transagees futuras, devem ser ssmprs respeitadas as clausulas contratuais
idsntificadas no contrato inicial, nomsadamente as respeitantes so exercicio do
direito de preferencis e so direito a mais valias.------------------------------------------------------
----------Procedeu-se a lsitura da minuta da rsuniao do executivo, s qusl foi sprovsds por
todos os siementos prsssntes ns reuniao. ------------------------------------------------------------------
----------E nada mais havendo s trstsr, pslo Senhor Presidents foi dsclarads encsrrada a
rsuniao eram onze horas s vinte minutos, ds qusl pars constar e devidos efsitos foi lavrada
a presents sts que vai ser devidsmente sssinads, consignsndo-se que todas as
deiibersgoes dels constants forsm aprovadss em minuta no final da reuniao, nos tsrmos do
numero tres do srtigo cinquents e sete da Lei niimero setenta s cinco barra dois mil e trsze,
de doze ds setsmbro, pars surtir efeitos imedistos.------------------------------------------------------
----------E eu, Nuno Miguel Lomba da Mots, Tecnico Superior, a rsdigi, subscrevi s sssino.---
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