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~----Aos seis dias do mes de janeiro de dois mil e vinte, realizou-se uma reuniao ordinaria
da Cémara Municipal de Vila Verde, no edificio dos Pages do Concelho, sob a presidéncia
do Sr. Presidente da Camara Antonio Fernando Nogueira Cerqueira Vilela e com a
presenga dos Senhores Vereadores, Manuel de Oliveira Lopes, Jﬂiia Maria Caridade
Rodrigues Fernandes, Patricio Jose Correia Pinto Araﬂjo, Jose Augusto Marga] Morais,
Luis Loureiro cie Castro e Ciéudia da Conoeigao Cachetas Pinto. ------------------------------------Secretariou 0 Coordenador da Uniciade de Contratagao Pﬁlblica Nuno Miguei Lomba
da Mota. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Veriﬁcada a presenga do mlzmero legai de Vereadores foi pelo Senhor Presidente da
Camara declarada aberta a reuniao eram nove horas e trinta minutes. ------------------------------BALANCETE: Presents o resumo diario da Tesouraria relativo ao dia trés de janeiro
do ano dois mil e vinte que aousava um saldo pecuniario de dois milhoes novecentos mil
trezentos e quarente e quatro euros e cinquenta e oito centimos, cuja fotocopia se
encontra inseﬂa de foihas sete e oito da minuta da presente ata.---------------------------------------EXPEDIENTE: O que segue aoompanhado de todos os processes para verificagéo
da Exceientissima Edilidade. -------------------------------------------------------------------------------------~Presente, para aprovagao da Excelentissima Camera, a ata da reuniao ordinaria de
dezasseis de dezembro de dois mi! e dezanove, cuja fotocopia se encontra inserta de
folhas nove a catorze da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Camara delibera,
por unanimidade, aprovar a referida ata.-------------------------------------------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA: Nao foram apresentados quaisquer assuntos antes da
ordem do die. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------ZERO

UM.-CONHECBVIENTOSIRATIFlCAQ('§ES.-zero

um

zero

um.-

Para

conhecimento do executive, presentes as listagens eiaboradas pela Divisao de Aguas e
Saneamento, relativas aos despachos proferidos pelo Senhor Vereador do Ambiente,
Desporto e Ativédades Econémicas, em processes de contratos de agua e reoolha de
Aguas Residuals Domesticas, referentes ao mes de novembro de dois mil e dezanove,
cuja fotocopia se encontra inserta de folhas quinze a vinte da minuta da presents ata.
DEUBERAQAO: A Cémara toma conhecimento. --------------------------------------------------
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-----ZERO DOES.- DIVERSOS. Zero dois zero um.- Presents urna informacao, prestada
pelo Chefe da Divisao de Educagéo e Promocao Social, relativa a atribuigao de um apoio
financeiro, no montante de mil euros, a Associagao Etnografica e Cultura - Rancho
Folclorico da Vila de Prado, para proceder a gravacao e edicao de um CD, para dar a
conhecer o seu reportorio musical, cuja fotocépia se encontra inserta de folhas vinte e um
a vinte s dois da minuta da presents ata. DELIBERAQAO: A Camara delibera, por
unanimidade, atribuir um apoio financeiro no montante de mil euros, a Associagéo
Etnografica e Cuitura - Rancho Folclérico da Vila de Prado, para proceder a
gravagao e edicao de um CD, para dar a conhecer o seu reportério musical.-----------------Zero dois zero doEs.- Presents, o processo zero um barra dois mil e dezassete barra
setecentos e setenta e trés, em nome de Leonard Michael Moss, referents a uma
operacao urbanistica, ampliacao - Turismo no Espaco Rural — Casa do Campo, sita na
Rua da Fonts, da freguesia de Vila Verde e Barbudo, para deliberacao sobrs a
caducidade da licenca ao abrigo do disposto no niamero oinco, do artigo setenta e um, do
Regulamento Juridico de Urbanizacao e Edificacao, por forca da aplicacao do disposto no
numero dois, do referido artigo, tendo em consideracao 0 teor da informagao constants do
processo, cuja fotocopia se encontra inserts de folhas vinte e trés a vinte s seis da minuta
da presents ata. DELEBERAQAO: A Camara delibera, por unanimidade, declarar a
caducidade da licenga de construgao, ao abrigo do disposto no nﬁmero cinco, do
artigo setenta e um do Regulamento Juridico de Urbanizagao e Edificagao, por forga
da apiicacao do disposto no nfimero dois do referido artigo, referents ao processo
zero um barra dois mil e dezassete barra setecentos e setenta e trés, em nome de
Leonard Michael Moss. ------------------------------------------------------------------------------------------Zero dois zero trés.- Presents o processo zero um barra dois mil e dezassete barra
cento e cinquenta s novs, em nome de Domingos Sousa Araujo, referents a uma
opsracao urbanistica de uma construcao - habitacao, sita no lugar da Fonts, da Uniao
das freguesias da Ribeira do Neiva, para deliberacao sobrs a caducidade da licsnca ao
abrigo do disposto no néirnero cinco, do artigo setenta e um, do Reguiamento Juridico de
Urbanizacao e Edificacao, por forca da aplicagao do numero dois, do referido artigo, tendo
em consideracao o teor cia informacao, constants do processo, cuja fotooopia se encontra
inserts de folhas vinte e sete a trinta da minuta da presents ata. -----------------------------------
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DELEBERADAO: A Cémara delibera, por unanimidade, declarar a caducidade da
licenga de construgao, ao abrigo do disposto no numsro cinco, do artigo setenta e
um, do Regutamento Juridico de Urbanizagao e Edificagao por forga da aplicagao
do disposto no niimero dois, do referido artigo, referents ao processo zero um
barra dois mil e dezassete barra cento e cinquenta e novs, em nome de Domingos
Sousa Araujo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------Zero dois zero quatro.- Presents o processo zero um barra dois mil e dezanove
barra duzentos e catorze, ern norne de Gonzaga & Soares Construcoss Lirnitada,
referents a uma operacao urbanistica barra utitizacao sita na Rua Dr. Bernardo Brito
Ferreira da freguesia de Vita Verde s Barbudo, para deliberacao sobrs a possibilidade de
ser excedido o lndics de utilizacao ao abrigo do disposto no numero sets do artigo setenta
e um do Rsgutamsnto do Plano Diretor Municipal tendo em consideracao o tsor das
informagoes técnicas e parecer iuridico, constantes do prooesso e consequente
aprovagao do projeto de arquitetura nos termos e condicoes das refsridas informacoes e
pareceres tecnicos, cuja fotocopia se encontra inssrta de folhas trinta e um a quarenta e
quatro da minuta da presents ate.-DEUBERAQAO: A Cémara delibera, por
unanimidade, autorizar que se exceda 0 indice de utilizagao, ao abrigo do disposto
no numero sets, do artigo setenta e um, do Regulamento do Plano Diretor
itllunicipat, tendo em consideracao 0 tsor das informagoes técnicas e parecer
juridico e, consequentemente, aprova 0 projeto de arquitetura.------------------------------------Zero dois zero cinco.- Presents o processo zero umubarra dois mil e um barra mil
seiscentos e trinta, em que figure como requersnte a Sociedade Agricola Carreiras do
Monte Limitada, referents a uma operacao urbanistioa, sita no lugar do Monte, da
freguesia de Cabaneias, para deliberacao sobrs a caducidade da licenga ao abrigo do
disposto no

numero cinco, do arttgo setenta e um, do Regularnento Juridico de

Urbanizacao e Edificacao, por force da aplicacao do disposto na aiinea d) do numero tres,
do rsferido artigo, tendo em consideracao o tsor da informacao, constants do processo,
cuja fotocopia se encontra inseita de folhas quarenta e cinco a quarenta e sets da minuta
da presents ata. DELEBERAQAO: A Camara delibera, por unanimidade, declarar a
caducidade da licenga de construgéo, ao abrigo do disposto no numero cinco, do
artigo setenta e um, do Regulamento Juridico de Urbanizagao e Edificagao, por
forge da aplicagao do disposto na alinea d), no numsro trés, do referido artigo,
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referents ao processo zero um barra dois mil e um barra mil seiscentos e trinta, em
que

figure

come

requersnte

a

Sociedade

Agricola

Carreiras

do

Monte

Limitada.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zero dois zero seis.- Presents o processo zero um barra dois mil e dezasseis barra
sessenta e seis, ern nome de Centro Social de Moure, referents a uma operaoao
urbanistica-Ampliacao e reconstrucao de Lar ds ldosos, sita no lugar da Gandra,frsguesia
de Moure, para deiiberaoao adequada ao abrigo do disposto no numero cinco, do artigo
setenta e um, do Regutamento Juridico de Urbanizacao s Editicacao, dsvendo, para
efeitos da respetiva delibsracao, ter em atsngao que a enticlade requersnte solicita que
lhe seja prorrogado o prazo para soiicttar a emissao da licence de construgao ate a
conolusao do procedirnento de concurso prfiblico para a realizacao da empreitada que ssta
a decorrer uma vez que a firma a quem venha a ser adjudicada a obra é que devera
entregar um conjunto de eiernentos necessaries a adequada instruoéo do pedido, cuja
fotocopia ss encontra inserta de foihas quarsnta e oito a quarsnta e nove da minuta da
presents ata.- DELIBERAQAO: A Cémara delibera, por unanimidads, prorrogar 0
prazo para solisitar a emisséo da licenga de construgao relativa ao processo zero
um barra dois mil e dezasseis barra sessenta e sets, em nome de Centro Social de
Moure, por um periodo suplementar de um ano, a contar da notificagao da presents
dectséo, tendo em vista a coriclusao do procedimento de concurso péiblico para a
reattzagao da empreitada que esté a decorrer uma vez que a firma a quem venha a
ser adjudicada a obra é que deveré entregar um conjunto de elementos necessaries
a adequada instrugao do pedido.------------------------------------------------------------------------------Zero dois zero sets.» Para aprsciacao e votacao por parts do orgao exscutivo,
presents a proposta, apresentada pelo Senhor Presidents da Camara relativa, as Codigo
de Conduta. cuja fotooopia se encontra inserts ds folhas cinquenta a cinquenta e cinco
da minuta da presents ata.-DELIBERAQAO: Deliberado, por unanimidade, aprovar a
proposta relativa ao Codigo de Conduta.---------------------------------------------------------------~~Procedeu-se a lsitura da mtnuta da reuniao do sxecutivo, a qual foi aprovada por
todos os elsmentos presentes na reuniao.
-----~l\tada mats havsndo a tratar, as dez horas, por ordem do Senhor Presidents foi
encerrada a reuniao, da qual para constar e devidos efsitos foi lavrada a presents ate que
vai ser dsvidamente asstnada, consignando-ss que todas as detiberacoes deia conste
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foram aprovadas em mtnuta no final da reuniao, nos termos do ndmero trés do artigo
cinquenta e sete da Lei numsro setenta e cinco barra dois mil e trsze de doze ds
setembro, para suztir efeitos imediatos. -------------------------------------------------------------------------E eu, Nuno Miguel Lomba da Mota, Coordenador da Unidade de Contratacao
Publica, a redigi, subscrevi s assino.--.-----------------------;-;--------------------------------------------
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