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----------Aos dezoito dias do mes de novembro, do ano de dois mil e dezanove, realizouse uma reuniao ordinaria da Camera Municipal de Vila Verde, no edificio dos Paoos do
Conoelho, sob a Presidéncia do Senhor Vice-Presidente da Cémara Manuel de Oliveira
Lopes com a presenoa dos Senhores Vereadores, Julia Maria Caridacie Rodrigues
Fernandes, Patricio José Correia Pinto Araujo, José Augusto l\/iaroal Morais, Luis
Loureiro de Castro e Claudia da Conceioao Caohetas Pinto. ----------------------------------------------Secretariou a Assistente Técnica Olinda l\/lacedo Lopes, na auséncia do Técnico
Superior Nuno Miguel Lomba da l\/iota. ---------------------------------------------------------------~----------Verificada a presenoa do numero legal de Vereadores foi pelo Senhor VicePresidente da Camara, deciarada aberta a reuniao eram nove horas e trinta minutos.------------Faltou por motivo justificado o Senhor Presidente da Carnara, nao se encontra
presente em virtude de ester ausente do Pais em representagao do Municipio num
evento promovido na Alemanha (Dusseldorf) por uma comunidade de ernigrantes
Vilaverdenses em torno de tradigoes gastronomioas ooncelhias (Caldo no Pote). -------------------BALANCETE: Presente 0 resumo diario da Tesouraria relativo ao dia quinze do
mes de novembro do ano dois mil e dezanove que acusava um saldo peouniario de trés
milhoes quatrocentos e sessenta e trés mil e duzentos e quarenta e um euros e oitenta
e dois céntimos, cuja fotocopia se encontra inserta a folhas treze e catorze da minute
da presents ata. --------------------------------------------------------------------------------------------------------EXPEDEENTE: O que segue, aoompanhado de todos os processos para
verifioagao da Exoelentissima Edilidade. ------------------------------------------------------------------------Presente, para aprovaoao da Excelentissima Camara, a ata da reuniao
extraordinaria de trirata de outubro de dois mil e dezanove, ouja fotocopia se enoontra
inserta de folhas quinze a vinte e um da minuta da presents ata. DELIBERAQAO: A
Cémara deiibera, por unanimidade, aprovar a referida ata.-------------------------------------------Presents, para aprovagao da Excelentissima Camara, a ata da reuniao
ordinéria de quatro de novernbro de dois mil e dezanove, cuja fotocopia se encontra
inserta de folhas vinte e dois a vinte e sete da minuta da presente ata.
DELIBERAQAO: A Camara delibera, por unanimidade, aprovar a referida ata.-----------------ANTES DA ORDEM DO DEA:----------------------~--—--------------------------------------~
----------Os Senhores Vereadores do Partido Socialista fazem os seguintes pedidos
de esclarecimento: --------------------------------------------------------------------------------------------------Solicita-se listagem dos ajustes diretos (normals e simplificados) e consultas
prévias, referente ao ano do dois mil e~dezoito,_em formato digital (PDF ou XLS), onde
constem as coiunas cfe informagao: Servioo Requisitante (Codigo e Designagao),
Requisioao (numero e data), Entidade Fornecedora (numero, nome e NlF), Vaiores
(Valor iliquido, Desconto, IVA e TOTAL), bem como o Compromisso (Diar/Numero e
Valor). O modelo da listagem aqui requisitado é o que habitualrnente é produzido pelo
sistema informatioo da autarquia. --------------------------------------------------------------------------------~Soiicita-se informaoao relativa a eventual auditoria levada a cabo pela lnspeoao
Gerai de Finangas a contrataoao pilrblica da autarquia, nomeadamente quando iniciou,
que dooumentaoao foi (ou esta a ser) consultada pelos auditores, se jé terminou e se ja
existe reiatorio preliminar. -------------------------------------------------------------------------------------------Na reuniao de analise da Prestagao de Contas da autarquia, levada a cabo a
dezassete de abril de dois mil e dezanove, os Vereadores do Partido Socialista
solicitararn a seguinte informaoao: ----------------------------------------------------------------------1/9
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----------<<Ainda no que diz respeito a clespesa, solicitamos esciarecimento sobre varios
milhares (milhoes) de euros distribuidos por rubrioas opacas e pouco claras
Questionamos ooncretamente estes movimentos, solicitando que nos apresentassem
extratos contabilistioos justifioativos dos valores: ------------------------------------------------------------------Grgéios da Autarquia:----------~---------------------------~----------------------~---------~------~--------------Zero um zero trés zero um zero um zero nove - Pessoal em qualquer outra
situaoao/102.673,56€ (oento e dois mil seiscentos e setenta e tres euros e cinquenta e
seis céntimos); ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Zero um zero trés zero um zero um um um - Representaoao/33.634,29€ (trinta e
trés mil seiscentos e trinta e quatro euros e vinte e nove céntimos); ------------------------------------Zero um zero tres zero um zero dois um trés - Outros Suplementos e
Prémios/28.927,03€ (vinte e oito rnil novecentos e vinte e sete euros e trés oéntimos;-~
----------Zero urn zero trés zero dois zero dois um trés - Deslocagoes e
estadas/9.622,94€ (nove mil seisoentos e vinte e dois euros e noventa e quatro
céntimos;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zero um zero trés zero dois zero dois um oinoo — Formaoao/9.6697,10€ (nove
mil seiscentos e noventa e sete euros e dez céntimos); ---------------------------------------------------Zero um zero trés zero dois zero dois um sete — Publicidade/28.881,46€ (vinte e
oito mil oitocentos e oitenta e um euros e quarenta e seis céntimos); -----------------------------------Zero um zero trés zero dois zero dois dois zero - Outros Trabalhos
Especializados/96.358,75€ (noventa e seis mil trezentos e cinquenta e oito euros e
setenta e cinco céntimos); -------------------------------------------------------------------------------------------Zero um zero trés zero dois zero dois dois cinoo - Outros Servioos/42.451,70€
(quarenta e dois mil quatrocentos e oinquenta e um euros e setenta céntimos). ---------------------Area de Suporte:--------------------------------------------------------—----------------------»
----------Zero dois zero um zero um um um -- Representaoao/6.999,45€ (seis mil
novecentos e noventa e riove euros e quarenta e oinco céntimos); --------------------------------------Zero dois zero dois zero dois dois zero - Outros Trabalhos
Espeoializados/19.487,26€ (dezanove mil quatrocentos e oitenta e sete euros e vinte e
seis céntimos); ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Zero dois zero dois zero dois dois oinco - Outros Servioos/4.’l17,38€ (quatro mil
oento e dezassete euros e trinta e oito céntimos). ------------------------------------------------------------Area Operacional de Planeamento:---------------~-------------~------------------------------------Zero trés zero um zero-um ~-um-~ um - Representaoao/6.882,58€ (seis mil
oitooentos e oitenta e dois euros e cinquenta e oito céntimos); -------------------------------------------Zero trés zero um zero dois zero dois - Horas extraordinarias/2.935,43€ (dois
mii noveoentos e trinta e oinco euros e quarenta e trés céntimos); ---------------------------------------Zero trés zero dois zero um dois um - Outros Bens/40.35-2,05€ (quarenta mil
treze-ntos e cinquenta e dois euros e oinco céntimos); -------------------------------------------------------Zero trés zero dois zero dois um quatro - Estudos, pareoeres, projetos e
consultadoria/922,5{3€ (novecentos e vinte e dois euros e cinquenta céntimos); ---------------------Zero trés zero sete zero um zero trés zero sete - Outros/534.788,12€
(quinhentos e trinta e quatro mil setecentos e oitenta e oito euros e doze oéntimos); ---------------Zero trés zero sete zero um zero quatro um trés -- Outros/840.29'i,60€
(oitooentos e quarenta mil duzentos e noventa e um euros e sessenta centimos). --------—--------Area Operacional de Obras e Ambiente:-------------------------------------------------2/9
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----------Zero quatro zero um zero um um um - Representaoao/4.661,97€ (quatro mil
seiscentos e sessenta e um euros e noventa e sete centimos): ------------------------------------------Zero quatro zero um zero dois zero dois - Horas extraordinarias/53.104,16€
(oinquenta e tres mil cerito e quatro euros e dezasseis céntimos); --------------------------------------Zero quatro zero um zero dois zero quatro - Ajudas de ousto/662,45€
(seisoentos e sessenta e dois euros e quarenta e oinco centimos); --------------------------------------Zero quatro zero dois zero um zero dois nove nove — Outros/47.703,56€
(quarenta e sete rnii seteoentos e trés euros e cinquenta e seis centimos); ---------------------------Zero quatro zero sete zero um zero quatro um trés — Outros/40.090,93€
(quarenta mil noventa euros e noventa e trés oéntimos); ---------------------------------------------------Zero quatro zero sete zero um um zero zero dois ~ Outro/15.269,22€ (quinze
mil duzentos e sessenta e nove euros e vinte e dois oéntirnos). ------------------------------------------Area Operacional da Educagao:-----~--------------------------------------~------------------------Zero cinco zero um zero um um um — Representagao/2.337,48€ (dois mil
trezentos e trinta e sete euros e quarenta e oito céntimos); ------------------------------------------------Zero oinco zero um zero dois zero dois - Horas extraordinarias/5.943,16€ (cinco
mil novecenios e quarenta e trés euros e dezasseis céntimos); ------------------------------------------Zero oinco zero um zero dois zero quatro - Ajudas de custo/454,23€
(quatrocentos e oinquenta e quatro euros e vinte e tres centimos); --------------------------------------Zero oinoo zero dois zero um zero dois nove nove - Outros/93.365,63€
(noventa e trés mil trezeritos e sessenta e cinco euros e sessenta e tras céntimos); ---------------Zero oinco zero dois zero um dois um - Outros bens/163.333,56€ (oento e
sessenta e trés mil trezentos e trinta e trés euros e oinquenta e seis oantimos); ---------------------Zero cinco zero dois zero dois um sete — Publioidade/40.756,23€ (quarenta mil
setecentos e oinquenta e seis euros e vinte e trés centimos);---------------------------------------------Zero oinco zero dois zero dois dois zero - Outros trabalhos
especializados/274.908,87€ (duzentos e setenta e quatro mil novecentos e oito euros e
oitenta e sete céntimos); ---------------------------------------------------------------------------------------------Zero cinco zero quatro zero oito zero dois zero um - Programas
ocupacionais/lO1.942,97€ (cento e um mil noveoentos e quarenta e dois euros e
noventa e sete céntimos); -------------------------------------------------------------------------------------------Zero ciraco zero quatro zero oito zero dois zero dois — Outras/124.419,27€
(cento e vinte e quatro mil quatrocentos e dezanove euros e vinte e sete oéntimos); --------------Zero cinco zero sete zero um zero urn um zero zero dois — Outro/6.446,20€
(seis mil quairocentos e quarenta e seis euros e vinte céntimos); ----------------------------~----------Zero oinco zero sete zero um um cinco - Outros investimentos/2.491,15€ (dois
mil quatrocentos e noventa e um euros e quinze céntimos)»----------------------------------------------Até a data riao nos foi prestacla a informagao solioitada. Assim, solioita-se novarnerate - que apresentem extratos contabilistioos justifioativos dos valores de dois
mil e dezoiio em questao, rubrioa a rubrioa. No que diz respeito as rubrioas de
“Representa<;ao”, “Deslooaooes e Estadas", “Formaoao" e "Horas Extraordinarias"
solioita-se ainda que identifique de forma inequlvoca os beneficiaries de tais valores,-------------Considerando que a falta de resposta a esta solicitagao conta ja com varios
meses, se a rnesma nao for disponibilizada esta semana, teremos de recorrer as
entidades oompetentes para garantir acesso as mesmas. -------------------------------------------------O Senhor Vice-Presidents esolareceu que a Auditoria da lnspegao Geral de
Finangas ainda esta em curso pelo que nao existe nenhum relatorio preliminar.
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Relativamenie aos outros pedidos vai ser solicitada aos respetivos Servigos que seja
prestada, na medida do possivei, a informacgao solicitada. -------------------------------------------------ZERO UlVl.- CONHECIMENTOS BARRA RATlFlCA(,I(5ES.- Zero um zero um.Para conhecimento do executivo, presentes as listagens elaboradas pela Divisao de
Aguas e Sarieamento, relativas aos despachos proferidos pelo Senhor Vereaclor do
Ambiente, Desporto e Atividades Eoonomicas, em processos de contratos de agua e
recolha de Aguas Residuais Domesticas, referentes ao mas de outubro dois mil e
clezanove, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas vinte e oito a trinta e um da
minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Camara toma conhecimento.--------------------------ZERO DOlS.- DlVERSOS.- Zero dois zero um.- Presente uma informacao
prestada pela Técnica Superior de Sociologia, Dra Alexandrina, relaoionada com 0
pedido de renovacao do apoio a frequéncia do Jardim de lnfancia, para as menores
Ariana Gama Lago e um pediclo para a Vitoria Gama Lago, a frequentar 0 Jardim de
lnfancia de Geme, a clespesa inerente a compartioipagao familiar (refeigao e
prolongamento), nos termos da inforrnagao prestada pela Técnica, cuia fotocopia se
encontra inserta de foihas trinta e dois a trinia e seis da minuta da presente ata.
DELIBERAGAO: Deliberado, por unanimidade, apoiar a frequéncia no Jardim de
lnfancia, para as menores Ariana Gama Lago e um pedido para a Vitéria Gama
Lago, a frequentar 0 Jardim ole lnfancia de Geme, e comparticipar a despesa
inerente a comparticipagao familiar (refeigao e prolongamento), nos termos da
informagao prestada pela Técnica.----------------------------------------------------------------------------Zero dois zero dois.- Presente uma informagao prestada pela Técnioa
Superior de Sociologia, Dr“ Alexandrina, relaoionada com o pedido de apoio ao
prolongamento e refeigao do Jardim de lnfancia, para o aluno Guilherme Dinis da Silva
Pereira, a despesa inerenie a comparticipagao familiar (refeicao e prolongamento), nos
termos da informaoao prestada pela Técnica, cuja fotocopia se encontra inserta de
folhas irinia e sete a quarenta e um da minuta da presents ata. DELIBERAQAO:
Deliberado, por unanimidade, apoiar 0 prolongamento e refeigao do Jardim de
lrafancia, para 0 aluno Guilherme Dinis da Silva Pereira e a despesa inerente a
comparticipagao familiar (refeigao e prolongamento), nos termos da informacao
prestada pela Técnica.---------------------------------------------------------------------------------------------Zero dois zero trés.- A informagao, prestada pelo Técnico Superior José
Fernando Silva, relativa ao pediclo de apiicagsao da Tarifa Social Utilizadores nao
Doméstioos, a pediclo da Associacao Cultural, Recreativa, Desportiva de Solidarledade
Social de Pico de Regaiados, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas quarenta e
dois a quarenta e oito da rnlnuta da presents ata. DELIBERAQAO: A Camara
delibera, por unanimidade, aplicar a “Tarifa Social”, solicitada pela Associagao
Cultural, Recreativa, Desportiva de Solidariedade Social de Pico de Regalados
nos termos do mirmero trés do artigo cento e sessenta e oito do Regulamento de
Aguas e Residuos, tendo em consideragao o teor da informagao do Técnico
constants do processo.--------------------------------------------------------------------------------------------Zero dois zero quatro.- Presente o processo zero um barra dois mil e dez
barra nove mil quatrocentos e oitenta e cinoo, em nome de Paula Maria Arantes
Pereira, referente a uma operaoao urbanlstica sita no lugar do Condado, da antiga
Freguesia de Esqueiros, para deliberaoao sobre a caducidade da licenca por forca da
aplicaoao do disposto na allnea d), do numero trés, do artigo setenfa e um, do Regime
Juridico de Urbanizacao e Edificagao, (pelo facto da obra nao ter sido concluida no
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prazo fixado na licerica ou suas prorrogacoes), tendo em consideracao o teor das
informacoes constantes do processo, cuja fotocépia se encontra inserta de folhas
quarenta e nove a cinduenta e tras da minuta da presente ata. DELIBERACAO: A
Camara delibera, por unanimidade, declarar a caducidade da licenga de
construcao, 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 nirmero trés, do referido artigo, referente ao processo zero um barra dois mil e
dez barra nove mil quatrocentos e oitenta e cinco, em nome de Paula Maria
Arantes Pereira, tendo em consideracao as informagﬁes técnicas e o parecer
juridico constante do processo, indeferindo-se, consequentemente, 0 pedido de
alteragao a licenga entretanto apresentado pela interessada.---------------------------------------Zero dois zero cinco.- Presente o processo numero zero tras barra dois mil e
dezanove barra setecentos e noventa e um, em nome de Heranca de Joao Lopes da
Costa, sito no iugar do Cabo, da Uniao das Freguesias de Oriz (Santa Marinha) e Oriz
Sao Miguel), para emissao do compeiente parecer, tendente a emissao de certidao de
compropriedade, ao abrigo do artigo cinquenta e quatro, numero um, da Lei numero
noventa e um barra noventa e cinco, de dois de setembro, na redagao que lhe foi
conferida pela Lei numero setenta barra dois mil e quinze, de dezasseis de julho, tendo
em consideragao o teor das informacoes técnicas oonstantes do prooesso, cuja
fotocopia se encontra inserta de folhas cinquenta e quatro a cinquenta e sete da minuta
da presents ata. SELEBERACAO: A Camara delibera, por unanimidade, emitir
parecer favoravei para emissao de certidao de compropriedade, ao abrigo do
artigo cinquenta e quatro, numero um, da Lei numero noventa e um barra
noventa e cinco, do dois de setembro, na redagao que lhe foi conferida pela Lei
numero setenta barra dois mil e quinze, de dezasseis de julho, tendo em conta as
informacﬁes constantes do processo numero zero trés barra dois mil e dezanove
barra setecentos e noventa e um, em nome de Heranga de Joao Lopes da
Costa. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Zero dois zero seis.- Presents o processo ntimero zero um barra dois mil e
dezassete barra cento e vinte e um, em nome de Jose Carlos Ribeiro Sousa Prado,
referents a uma operacao urbanistica, sita no lugar de Pontido, Freguesia de Vila de
Prado, para deliberar sobre o reconhecimento de que o acerto cle areas, nao prejudice
o correto ordenamento do territorio, tendo em consideracao as informaooes e
pareceres constantes do processo, cula-fotocopia se encontra inserta de folhas
cinquenta e oito a sessenta e oito da minuta da presente ata. DELIBERACAO:
Deliberado, por unanimidade, ao abrigo do disposto na alinea d), do numero dois,
do artigo cento e trés do Regulamento do Plano Diretor Municipal em vigor,
reconhecer que 0 acerto de areas nao prejudica o correto ordenamento do
territério, tendo em consideragao 0 teor da informagao técnica datada de trinta e
um do outubro de dois mil e dezanove, o parecer técnico do Chefs da Divisao do
Ordenamento do Territorio de dezasseis de outubro de dois mil e dezassete e o
parecer favoravel emitido pela Comissao Municipal de Defesa da Floresta em
trinta de setembro de dois mil e dezanove.-----------------------------------------------------------------Zero dois zero sete.- Presents o processo numero zero um barra dois mil e
dezanove barra quatrocentos e cinco, em nome de Carlos Araujo l\/Iota, S. A., referents
a uma operacao urbanistica, sita na Rua Carlos Jorge Antunes Gomes, da Freguesia
da Vila de Prado, para deiiberar, sobre a aoeitacao de um edifioio unioamente
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destinado a uso nabitacional, tendo em consideracao o disposto na alinsa b), do
nijlmsro um da Unidads Operative de Planeamento e Gestao dois - Espaoo Urbano da
Vila de Prado do Ariexo l do Regulamento do Plano Diretor Municipal, assim como o
parecer técnico do Chefs da Divisao do Ordenamento do Territorio de vinte e nove de
outubro de dois mil s dezanove e a exposicao justificativa apresentada pelo requerente
Memoria Descritiva - Versao trés, constants do processo, cuia fotocopia se encontra
inserta ds folhas ssssenta e nove a oitenta e oito da minuta da presents ata.
DELIBERACAO: A Camara delibera, por unanimidade, a aceitagao de um edificio
unicamente destiriado a uso habitacional, tendo em consideragao 0 disposto na
alinea b), do numsro um da Uriidade Operativa de Planeamento e Gestao dois Espago Urbano da Vila de Prado do Anexo l do Regulamento do Plano Diretor
Municipal, assim como 0 parecer técnico do Chefs da Divisao do Ordenamento
do Territérlo de vinte e nove de outubro de dois mil e dezanove e a exposigao
justificativa apresentada pelo requerente na Memoria Descritiva - Versao trés,
constants do processo.--------------------------------------------------------------------------------------------Zero dois zero oito.- Presents 0 processo numero zero um barra dois mil e
dezanove barra cento e noventa e dois, em nome ds Solar de Fsbros ~ lnvestimentos
Limitada ~ sito no lugar da Tomada, da Frsguesia ds Oleiros,-para deliberar, tendo em
vista 0 rsconhecimento de que a instalagao das infraestruturas nao acarretam prejuizos
inaceitaveis para o ordenamsnto e dssenvolvimento local, para aprovagao do projeto
de obras de urbanizaoao nos termos e condicoes das informacoes Técnicas da Divisao
de Aguas e Saneamsnto s da Divisao do Ambiente e Obras, constantes do processo,
cuja fotocopia ss encontra inserta de folhas oitenta e nove a noventa e quatro da
minuta da presents ata. DELIBERACAO: A Camara delibera, por unanimidade,
rsconhecer que o projsto de obras de urbanizacao nos termos e condicoes das
informagées Técnicas da Divisao de Aguas e Saneamsnto s da Divisao do
Ambiente e Obras, constantes do processo numero zero um barra dois mil e
dezanove barra cento e noventa e dois, em nome ds Solar de Febros invsstimentos Lirnitada, tendo em vista a instalacao das infraestruturas nao
acarretam preiuizos inaceitaveis para o ordenamento do territorio e
dssenvolvimento local.--------------------------------------------------------------------------------------------Zero dois zero nove.- O processo numsro zero um barra dois mil s dezanove
barra cento s dezassete, em nome ds Jose Lopes Narciso, referents a uma opsracao
urbanistlca, sita no lugar de Sandelhas,-da--Unlao das Freguesias da Ribeira do Neiva,
para delibsrar sobre a legalizacao da edlficacao ao abrigo do disposto no numsro cinco
do artigo cento e quatro do Regulamsnto do Plano Diretor Municipal em vigor tendo em
oonsidsracao o teor da informagao técnica datada de vinte e nove de outubro ds dois
mil e dezanove, cuia fotooopia se encontra inserta de folhas noventa e cinco a cento e
dois da minuta da presents ata. DELIBERACAO: A Camara delibera, por
unanimidade, deferir a lsgalizacao da edificagao, ao abrigo do disposto no
mimero cinco do artigo cento e quatro do Regulamento do Plano Diretor
Municipal em vigor nos termos e condigées constantes da informagao técnica
datada de vinte e nove de outubro de dois mil e dezanove, referents ao processo
mirmero zero um barra dois mil e dezanove barra cento e dezassete, em nome de
José Lopes Narciso.------------------------------------------------------------------------------------------------Zero dois dez.- A informacao, subscrita pela Técnica Superior ds Sociologia,
Dra Alexandrina, relaoionada com o pedido de apoio ao prolongamsnto e refeicao do
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Jardirn de lnfancia, para 0 aiuno Santiago Cunha Nascirnsnto, nos termos da
informacao prestada pela Tecnica, cuja fotocopia se encontra inserta ds folhas cento s
tras a cento e seis da minuta da presents ata. DELIBERACAO: A Camara delibera,
por unanimidade, apoiar o prolongamento e refeigao do Jardim de lnfancia, para
o aluno Santiago Cunha Nascimento, nos termos da informagao prestada pela
Técnica.---------------------------------------------------------------------------------------------------------~-------Zero dois onze.- Uma proposta apresentada pela Vsrsadora do Pelouro da
Educacao, Cuitura e Agao Social, relaoionada com a atribuicao de subsidies as
Assooiacoes s Coletividades do Concelho - ano dois mil e dezanove, cuja fotocopia se
encontra inserta de folhas cento e sete a cento e treze da minuta da presents ata.
DELIBERACAO: A Camera delibera, por unanimidade, atribuir os subsidies as
Associacées e Coletividades do Concelho, constantes na listagem anexa a
proposta, para o ano dois mii e dezanove, nos termos da proposta apresentada.-—--------Zero dois doze.~ Presents, para aprovacao a proposta ntimero vinte e trés mil
quinhentos e dezassete barra dois mil e dezanove, de Objetivos Estratégicos para o
ano dois mil e vinte, cuja fotocopia se encontra inserta a folhas cento e catorze da
minuta da presents ata. DEHBERACAO: A Camara aprova, por maioria, com os
votos favoraveis dos mempros do Partido Social Democrata, a proposta de
Oiajetivos Estratégicos para o ano dois mil e vinte. Os Senhores Versadores do
Partido Socialista abstem-se por se tratar de matéria meramente administrative.»----------Zero dois treze.- Presents o processo numero zero tras barra dois mil s
dezanove barra seiscsntos e setenta s nove, em nome de Hsranca de Antonio Sousa,
sito no lugar da lgreja Velha, da Frsguesia de Vila Verde e Barbudo, para emissao do
competente parecer, tendente a emissao de csrtidao de compropriedade, ao abrigo do
artigo cinquenta s quatro, numero um, da Lei numero noventa e um barra noventa e
cinco, ds dois de setembro, na redacao que lhe foi conferida pela Lei numero setenta
barra dois mil e quinze, ds dezasseis de julho, tendo em consideracao o teor das
informacoes técnicas constantes do processo, cuja fotocopia se encontra inserta ds
folhas cento s quinzs a cento e dezoito da minuta da presents ata. DELIBERACAO: A
Camara delibera, por unanimidade, emitir parecer favoravel para emissao de
csrtidao de compropriedade, ao abrigo do artigo cinquenta s quatro, numero um,
da Lei numero noventa e um barra noventa e cinco, de dois de setembro, nos
termos das lnformagoes técnicas constantes do processo numero zero tres barra
dois mil e dezanove barra seiscentos-s-setenta e nove, em nome cie Heranga de
Antonio Sousa, sito no lugar da igreja Velha, da Frsguesia de Vila Verde e
Barbudo.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zero dois catorze.- Presents o processo numero zero trés barra dois mil e
dezanove barra setscentos e trinia e seis, em nome ds Manuel Vivas ds Oliveira, sito
no lugar da Costa, da Uniao das Freguesias do Vade, para emissao do competente
parecer, tendente a emissao ds certidao de compropriedade, ao abrigo do artigo
cinqusnta e quatro, numero urn, da Lei numero noventa e um barra noventa e cinco, ds
dois de ssternbro, na redaoao due lhe foi conferida pela Lei numero setenta barra dois
mil e quinzs, ds dezasseis de julho, tendo em consideracao o teor das informacoes
técnicas constantes do processo, cuja fotocopia ss encontra inserta de folhas cento e
dezanove a cento e vinte e dois da minuta da presents ata. DELIBERACAO: A
Camera delibera, por unanimidade, emitir parecer favoravel para emissao de
certidao de compropriedade, ao abrigo do artigo cinquenta s quatro, nifimero um,
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da Lei numsro noventa e um barra noventa e cinco, de dois de sstembro, nos
termos das informacoes técnicas constantes do processo numero zero trés barra
dois mil e dezanove barra setecentos e trinta e seis, em nome de Manuel Vivas de
Oliveira, sito no lugar da Costa, da Uniao das Freguesias do Vads.-------------------------------Zero dois quinze.- Presents 0 Protooolo de colaboracao a celebrar sntre 0
Municipio de Vila Verde e a ADOL - Associaoao Dr. Domingos de Oliveira Lopes, para
assegurar que a Associacao Dr. Domingos de Oliveira Lopes consiga liquidar os
snoargos assurnidos com a construgao do Museu do Brinquedo e da Brincadeira, no
Ediiicio da Antiga Escoia do Primeiro Ciclo do Ensino Basico do Monte - Barbudo, cuja
fotocopia se encontra inserta de folhas cento e vinte e trés a cento s trinta e quatro da
minuta da presents. DELIBERACAO: Deliberado, por unanimidade, aprovar 0
protocolo de colaboragao a cslebrar entre o ll/lunicipio de Vila Verde e a ADOL Associagao Dr. Domingos de Oliveira Lopes, para apoiar a liquidagao dos
encargos assumidos com a construgao do Museu do Brinquedo e da Brincadeira,
no Edificio da Antiga Escola do Primeiro Ciclo do Ensino Basico do Monte —
Barbudo.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zero dois dezasseis.» Presents 0 processo numsro zsro um barra dois mil e
dezanove barra cento e noventa e nove, em nome ds Primordio - lnvestimentos
lmobiliarios, S.A., referents a obras de edificacao, sita no lugar de Ribeiro, da Uniao
das Freguesias da Ribeira do Nsiva, para deliberar, ao abrigo do disposto no numero
seis do artigo dezasseis do Dscreto-Lei numero cento s vinte e quatro barra dois mil e
seis, de vinte e oito de junho, alterado s republicado pela Lei numero setenta e seis
barra dois mil e dezasseis, ds dezasseis de agosto s alterado pelo Decreto-Lei numero
oatorze barra dois mil e dezanove, de vinte e um de jansiro, admitir ser reduzida ate
dez metros a distanoia a estrema da propriedade da faixa de protecao prevista na
alinea a) do numsro quatro do referido artigo dezasseis, tendo em considsracao: --------—--------a) As medidas excecionais de protegao relativas a defesa e resistancia do
edificio a passagem do fogo constantes da memoria descritiva que integra o respetivo
processo: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------b) Medidas sxcecionais de contencao ds possiveis fontss de ignioao de
incendios no edificio e nos respetivos aoessos identificadas na referida meméria
dsscritiva; ------------------------------------------------------------------------------------------------------—--------c) Parecer favoravel da Comissao Municipal de Defesa da Floresta, cuja
fotocopia ss encontra inserta de folhas~__cento__e trinta e cinco a cento e setenta da
minuta da presents ata. DELIBERAQAO: A Camara delibera, por unanimidade,
admitir ser reduzida até dez metros a distancia a estrema da propriedade da faixa
ds protegao prevlsta na alinea a) do mflmero quatro do referido artigo dezasseis,
do Decreto-Lei ntimero cento e vinte e quatro barra dois mil e seis, de vinte e oito
do junho, alterado e republicado pela Lei numero setenta e seis barra dois mil e
dezasseis, de dezassets de agosto e alterado pelo Decreto-Lei numero catorze
barra dois mii e dezanove, de vinte e um de janeiro, referents ao processo
nurnero zero um barra dois mil e dezanove barra cento e noventa s nove, em
nome de Primérdio - lnvestimentos lmobiliarios, S.A. tendo em consideragao: --------------a) As medidas exceclonais de protecao relativas a defesa e resisténcia do
edificio a passagem do fogo constantes da memoria descritiva que integra 0
respetivo processo: ---------------------------------------------------------------------------------------8/9

Fls

ATA DA REUNIAO ORDINARIA DE 1s/11/2019
----------b) ll/ledidas sxcecionais de contengao de possiveis fontes cie ignigao de
incéndios no edificio e nos respetivos acsssos identificadas na referida memoria
descritiva; ----------------------------------------------------------------------------------------------------—------—-c) Parecer favoravel da Comissao Municipal de Defesa da Floresta, emitido
na sua reuniao reaiizada no passado dia quinze de novembro.------------------------------------As rsferidas medidas excecionais de protegao de defesa e resisténcia do
edificio a passagem do fogo propostas pelo requerente e de contengao de fontes
de ignicao de incéndios no edificio e respetivos acsssos sao condigoes
especificas do licenciamento em apreco sem prsjuizo da garantia do
cumprimento da legislagao existente sobre a seguranca dos ediﬁcios contra
incéndios.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------~Procedeu-ss a lsitura da minuta da reuniao do sxecutivo, a qual foi aprovada
por todos os elsmsntos pressntes na reuniao.----------------------------------------------------------------E nada mals havendo a tratar, pelo Senhor Vice-Presidents foi declarada
sncsrrada a reuniao eram onze horas, da quai para constar e devidos sfsitos foi
lavrada a presents ata que val ser devidaments assinada, consignando-se que todas
as deliberacoes dela constants ioram aprovadas em minuta no final da reuniao, nos
termos do néimsro trés do artigo cinqusnta e sete da Lei numsro setenta e cinco barra
dois mil s treze, de doze de sstembro, para surtir sfsitos imediatos. ------------------------------------E eu, Olinda ll/lacedo Lopes, Assistente Tecnica, a redigi, subscrevi e assino.----
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