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ATA DA REUNIAO ORDINARIA DE 07/09/2020
----------Aos sete dias do mes cle setembro, do ane de dois mil e vinte, realizou-se uma
reuniao erdinaria da Cémara Municipal de Vila Verde, no ediflcio dos Pages do Concelhe,
sob a Presidéncia do Senhor/Xntonio Fernando Nogueira Cerqueira Vilela, na qualidade
de Presidente deste Orgae Autarquico, e com a presence dos Senhores Vereadores,
Manuel de Oliveira Lopes, diilia Maria Caridade Rodrigues Fernandes, Patricio Jose
Correia Pinto Aratsje, Jose Augusto Maroal Morals e Luis Loureiro de Castro. ---------------------------Secretariou o Coerdenador da Unidade de Contrataoao Publica, Nuno Miguel
Lomba da Meta. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Verificada a presence do ndmero legal de Vereadores foi pele Senhor Presidente
da Camera, deciarada aberta a reuniéo eram neve horas e trinta minutes. -------------------------------Faiteu per motives pessoais a Senhera \/ereadora Claudia da Conceicao
Cachetas Pinto, tendo e executive, per unanimidade, iustificade a falta. ----------------------------------BALANCETE: Presente o resume diario da Tesouraria relative ao dia quatro do
mes de setembre do ano dois mil e vinte que acusava um saldo pecuniario de seis
milhoes cento e dezasseis mil e seiscentos e trinta e dois euros, cuja fotocépia se
encontra inserta a folhas dezasseis e dezassete da minuta da presente ata. ----------------------------EXPED¥ENTE: O que segue, acompanhado de todos es processes para
verificagao da Exeelentissima Edilidade. ---------------------------------------------------------------------------Determinou-se, por unanimidade, que as proximas reunioes ordinarias do
Executive realizar-se-ae nos dias vinte e um de setembro e oito de outubro, sendo que, a
partir desta Eiltima data, e ate ae final do presente ano, as reuniees ordinérias realizar-seae as quintas-feiras da primeéra e terceira semanas de cada mes. -----------------------------------------Presente, para aprovacao da Exoelentissima Camera, a ata da reuniao ordinéria
de vinte cle julho de dois mil e vinte, cuja fotocopia se encontra inserta de felhas dezoito a
vinte e sets da minuta da presente ata. DEUBERAQAO: A Cémara delibera, por
unanimidade, aprovar a ata da reuniao ordinéria de vinte de julho de deis mil e
vinte. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------ANTES DA ORDEM DO DIA:-------------------------------------------------------------------------------O Executive Municipal aprova, por unanimidade, um vote de pesar em virtude
do faiecimente do Senhor Antonio Jose Rodrigues Oliveira, cuia fotocepia se encentra
inserta a folhas vinte e sete da minute da presente ata. -------------------------------------------------------O Executive Municipal aprova, por unanimidade, um vote de pesar em virtude

do falecimento do Senhor Alfredo Nune Lage Fernandes, cuja fotocepia se encontra
inserta a folhas vinte e oito da minute da presente ata. --------------------------------------------------------0 Senhor Vereador José Morals referiu o seguinte: No dia vinte e quatro de
junhe de dois mil e vinte, selicitei por email ao Senhor Presidente da Cémara,
Enformaeees reiativas a intervencao da via <<Travessa seis da Naoional» em Moure, que
depeis de coleeacae da rede de abastecimento de agua/saneamento, ha varies anos, nae
mais veltou a ser reposto o pise, colooando transtornos a quem por la passa. Em resposta
a esta questéo, o Senhor Che-fe de Divisao, Engenheiro Pedro Gama, confirmeu a
intervengao e o mau estado desta via rodoviaria. No entanto, referiu que a pavimentagao
da mesma tratava-se de uma matéria que nae dependia diretamente dele, nada mais
afirmando no sentide da resolugae do preblema. Considerando o transtomo que o mau
ester cia via provoca a quem la circula, solicita-se ao Senhor Presidente da Cémara que
diiigencie a reparagao da mesma com urgéncia. -------------------------------------------------------—--------O Senhor Presidente, no seguimento, esclareceu: A referida rua encentra-se no
estade em que sempre se encentrou, uma vez que nunoa teve qualquer outro pavimento
para além do existente. Em memento oponune podera a referida via ser beneficiada, em
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artieulacao com a Junta de Freguesia. Junta-se fete da situacae atual da referida rua, ouja
fetecepia se encentra inserta a foihas quatro da mlnuta da presente ata. ---------------------------------Os Senheres Vereaderes do Partido Secialista apresentam a seguinte
recemendacae: Varies meradores da Uniae de Freguesias de Ribeira do Neiva tém
vinde a manifestar 0 seu descententamento com o faete de nas ruas onde vivem nae
existir abastecimento plltblice de agua, apesar de em alguns cases ate existir rede para
distribuicao de agua petavel. Esta situacae atinge uma gravidade tal, que alguns dos
meradores, em desespere perante inacae da autarqula, tiveram de recerrer a abaixoassinades exiginde que a Camara lhes preste um service essenclal, come é e
abasteeimente de agua. Pela analise que nos fol possivel realizar, sabemos que ha ruas
daquela Uniao de Fregueslas, case per exemple de Azees e Rio Mau, que se encentram
infraestruturadas com condutas de abastecimente de agua desde dois mil e um, mas que
nunca feram créadas as eondicees para que atraves delas fosse feite o abastecimento a
pepulacao. Um investimento eleiteralista que serviu apenas para enganar as pesseas a
ousta do erario publico, sem que dal tenha resultade qualquer beneﬁcie para as
populacees, bem pelo centrarie. E grave quando se instalam condutas em dois mil e um e
depeis se deixam inativadas durante quase vinte anos. Tende em centa as preeoupacees
da pepulacao de Ribeira do Neiva es Vereadores do Partido Socialista reoemendam ae
Senhor Presidente de Camera que de prioridade a resolucao de problemas no
abastecimento de agua, devende ser dada prioridade aos investimentes que permitam a
entrada em service da rede censtruida inativa que, per falta de investimente planeade,
corre o risce de atingir e seu limite de validade em termes de vida Citil sem nunca ter side
pestas ae service da cemunidade. Tal cenarie e impensavel e arriscames a dizer que
estariames perante ma gestae eu rnesme gestae danosa. Os Vereadores do Paride
Secialista temem que esta situacao nae seja case iselade na Ribeira do Neiva, pelo que
selicitam ae Senhor Presidente de Camara que seja femecida infermacae sebre a
extensae de rede inativa por falta de investimento na rede em alta e/ou em baixa bem
ceme as Freguesias ende tal rede se encentra construlda. Sabende que cemeca a ser
preparado o Orcamente Municipal para es preximes anos, documento que erienta es
investimentes da autarquia, reeemendames ainda que sejam fertemente reforcadas as
verbas para abasteoimento de agua nas Freguesias ende ela nae exista ou seja
deficiente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 Senhor Presidents, no seguimente, presteu 0 seguinte esclarecimento:
Esclarece que desconheco, em absolute, a existéneia de qualquer conduta de
abastecimente de agua que esteja sem utilizacao. lnformo, ainda, que no ultimo ane
feram instalados reservateries na Freguesia da Ribeira do Neiva e instalados muites
quilemetros de oenduta que abastecem varies iugares desta Freguesia. Ne entante e
assunto sera enviade para e Chefe da Divisao de Aguas e Saneamente no sentido de
serem prestades tedes es esoiarecimentes. ----------------------------------------------------------------------Os Senhores Vereadores do Partido Socialista solicitam 0 seguinte
esclarecimente/recemendacao A pandemia CO\/lD-DEZANOVE parece caminhar para
uma segunda vaga eem graves censequencias nas vidas clas pesseas desde as mais
jevens aos mais Edeses. O seu impacte sera ferez na Edueacao, na Saﬁzde e na Ecenemia
se, per tedes, nae ferem temadas medidas mitigaderas come sejam a pretecae individual
mediante use de mascara, 0 afastamento social e e espacamento adequado dentro de
espaces cenfinados/fechades. O problema é grave e tudo 0 que fer possivel fazer em prol
de um rnener rlsce de eontagie sera bem, mas nunca sera demais. Nae pedemes deixar
de centextualizar que por estes dias, mais um ane letivo se inicia. A menos de uma
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semana do inlcie das aulas, Pals, Encarregades de Educacae, Alunes, Prefessores,
Auxiliares, Admlnislratives e toda a cemunidade escelar em geral esta preecupada. Em
Vila Verde, essa preecupacae e bem maier, sobretude quando falamos da Escola Basica
EB dois, tras de Vila Verde e da Escola Baslca EB dois, tras de Vila de Prado. Ambas as
ebras feram centratadas em vinte e um de marco de dois mil e dezeito com um prazo de
execucao de trezentes e sessenta e cinco dias, e que, cumprinde-se es centrates
celebrades, deveriarn estar cencluldas desde vinte e um de marce de dois mil e
dezaneve. Decerrldes ate a presenle data (sete de setembre de dois mil e vinte)
novecentos e um dias desde a data dos contratos veriflcames que ambas as ebras se
encontram per cencluir e este é e terceire ane que es Alunes, Professores e Funcienaries
se veem obrigades a frequentar a Escola com ebras em curse e sem cendlcdes
adequadas de ensino. Ne case da Escola EB dois, trés de Vila Verde a ebra a cargo da
empresa Engimov Censtrucaes SA (NIF cinco zero eite um seis cinco nove quatre seis),
contratada pelo rnontante de ‘l.321.620,00 € (um milhae trezentes e vinte e um mil
selscentes e vinte euros), encentra-se um pouco mais adiantada do que a Escola EB
dois, trés de Vila de Prado, esta a cargo da empresa BG BuildGrow SA (NIF cinco zero
oito seis nove trés oito cinco tras) centratada pelo montante de 1.357.705/l3 € (um rnllhao
trezentes e cinquenta e sate mil setecentos e cinco euros e quarenta e tras céntimes).
Uma e outra, perém, centinuam per cencluir apesar do prazo destas ebras ter side - em
muite - ultrapassade. Trala-se de um atrase a tedes es nlvels inadmisslvel, sebretude
quande esses atrasos afetam diretamente as condicaes de aprendizagem das nossas
criancas e adelescentes e as condicees de trabalhe de Prefessores, Asslstentes Tecnlcos
e Assistentes Operacienais. A situacae é ainda mais grave em virtude desta situacao
pandemica que vivemos e que ebriga as Escolas a terem ainda cendicaes mais exigentes
de mode a garantir o afastamente social, a cleslnfecae dos locals e aulas em lecais
arejades e higienizados frequente, entre outros. A EB dois, trés de Vila Verde e a EB dois,
trés da Vila de Prado, se estivessem cencluidas, come decorre do contratualizade,
oferecerlam muita mais seguranca (no centexto COVlD-DEZANOVE e nae so) a teda a
cemunidade escolar. A realidade é a que tedes cenhecemos. As Escolas nae estae
prentas e nae pedemes pactuar com esta sltuacae. Per isse exlgimes da Camara
l\/lunlclpal respesta para estas sltuacaes escandalesas. Exigimes que a Senhera
Vereadera da Educacae e Cullura, esclarecaz --------------------------------------------------------------------a) Qual e motive para que estas ebras ainda nae tenham side cencluidas?--------M
----------b) Come censldera possivel que uma ebra de trezentos e sessenta e cinco dias de
centrato cente ja com nevecentes e um e nae se sabe quantos mais dias serae
necessaries face ao atrase dos trabalhes veriﬁcade?-----------------------------------------------------------c) I-leuve prerregacaes legals concedidas aos empreiteires e baseadas em que
factes e motives?---------------------------------------------------------------------------------------------------------d) Qua! e valor de multas aplicade as empresas adjudicatarias destas ebras’?-----~
----------e) Face aos atrases e aos graves prejulzes que es mesmos acarretam, perque
motive nae foram resclndldos es centrates baseades em justa causa e exigida a
correspondents Endemnizacae?----------------------------------------------------------------------------~----------Alem destas questdes, e porque ern marce de dels mil e dezaneve, apes
aberdarmes estas mesrnas questées, e na altura, perante e siléncie da Vereadera da
Educacae, e Presidents da Camera ter deixado a garantia de que as ebras iriam retemar
e ritme normal e serem cencluldas nos meses seguintes, o que nae se verificeu, os
Vereaderes do Partldo Secialista deixam lavrado em ata um preteste formal pelo
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desrespeito que este Executive demonstra per toda a comunidade escolar, la que assume
cemprernissos e depeis nae es cumpre. ----------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente esclareceu: As Escolas EB dois, tres de Vila Verde e da
Vila de Prado encontram-se a ser requalificadas no ambito de um protecolo entre e

Ministerio da Educacae e o i\/iunicipio de Vila Verde, em que es custos assoclades a estas
ebras sao, qtrase na sua tetalidade, assumidos per fundos cemunltarlos do envelope
flnancelre que pertencia ae preprie Munlcipio e o restante por verbas do Orcamente
Municipal. Mesme asslm, existlram, desde e iniclo, alguns censtrangimentos criados quer
pelo preprio Mlnisterlo da Educacae quer por eutras lnstltuicees por quem teve de passar
tede este processe. Acresce, ainda, a dificuidade de realizar ebras com as Escolas em
pleno iuncionamente e desconhece-se que, ate a data, isse tenha provocade qualquer
constrangimento eu diminuicao da ciualldade do enslno que all é ministrado, em virtude da
estreita colaboracao entre es Agrupamento de Escolas e o Municlplo de Vila Verde, com
custes acreseides para o preprle Orcamento Municipal com a celocacao de infraestruturas
aiternativas sem qualquer cornpartlclpacae do Minlsterie da Educacae, a quem cempetla
essa respensabilldade. A pandemla que atlnglu o nesso Pals oendicionou de certa ferma
a atitude e a ailvidade de tedes e também das empresas, o que provocou, obvlamente,
aiguns atrasos na execucae destas ebras que tem side devldamente acompanhadas
peios Tecnioes do Munlcipie de Vila Verde. Apesar de tudo, o lnlcie do ane Escolar tem
vindo a ser acautelado e as preprias Direcees das Escolas, conjuntamente com o
Municipie de Vila Verde e a Autoridade de Saude local tem realizade um trabalhe

profunde no sentido de se tornar possivel 0 funclenamento das Escolas ebedecende as
mais rlgorosas regras de seguranca para toda a comunidade Escolar. --------------------------—--------ZERO U|Vi.- CONHECIMENTOS BARRA RATIFICACCES: ----------------------------------------Zero um zero um.- Para conhecimento do Executive, presentes as listagens
elaberadas pela Divisao de Aguas e Saneamente, relativas aos despachos proferldes
pelo Senhor Vereador do Amblente, Desperte eAtlvldades Ecenemlcas, em processes de
contratos de agua e receiha de Aguas Residuals Domestlcas, referentes ao mes de junhe
de dois mil e vinte, cuja fotocepia se encentra lnserta de folhas vinte e nove a trlnta e tres
da rninuta da presents ata. DELIBERACAO: A Camara toma conhecimento. -------------------------Zero um zero dois.» Para ratificacae da Exoelentissima Camera, presente o
processe zero tres barra dois mil e vinte barra quatrocentes e sessenta e um, em nome
de Nidla Marla Esteilia de Macedo, site no iugar de Outeiro, da Freguesia de Vila de
Prado, relative a emlssao de certldae de comproprledade sobre e predlo l“US‘ilCO, de
acordo com as iniermacees tecnlcas censtantes do processe, cuja feteoepia se encontra
lnserta de felhas trinta e quatro a trinta e oito da minute da presente ata. DELIBERACAO:
Deliberado, por unanlmidade, ratificar a emissae da certidae de compreprledade do
predlo rfistico, de acerde com as infermacees técnicas censtantes do processe
zero trés barra dois mil e vinte barra quatrocentos e sessenta e um, em nome de

Nidia Marla Estelita de ii/lacedo, site no lugar de Outeiro, da Freguesia de Vila de
Prado. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

—-------Zero um zero tres.- Para ratiflcacao da Excelentissima Camara, presentes es
despaches do Senhor Vereador da Qualidade, Ordenamento e Gestao do Terrlterio,
relatives as isencees/reducees no ambite da pandemia COVlD-DEZANOVE. Sobre o
assunte, foram anexados es respetlvos mapas das isencees e reducees reconhecldas
pela Divisao da Qualidade, Aiendlmento e Fiscalizacao e Departamento de Urbanizacao e
Edificacao, cuja fetocepla se encontra lnserta de foihas trlnta e nove a quarenia e tres da
minuta da presente ate. DELIBERACAO: A Camara delibera, por unanimidade,
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ratificar as lsencees/reducees no amblto da pandemia COVID-DEZANOVE,
rscenhecldas pela Divisao da Qualidads Atsndimento e Fiscaiizacao e
Departamento de Urbanizacao e Edificacao. Remeta-se a Assemblsla Municipal, no
praze ds quarenta s oito horas.-------------------------------------------------------------------------~----------Zsre um zero quatro.- Para ratiflcacao da Excelentissima Camara, presents uma
lnformacao prsstada pelo Chefs da Divisao do Ordenamsnto do Territerio Engsnheiro
Jose Bszsrra, relaclenada com o psdido de parecer sobre o projsto de licenciamento da
Pedreira ds Ssrem - Penis Sae Vicente, Concslho ds Vila Verde, cuja fotocepia ss
encentra inssrta de folnas quarenta e quatro a quarenta s oito da minuta da presents ata.
Deliberacae: A Camera ratifica, por unanimidade, o despacho proferido pelo Senhor
Vsrsador Patricio Aralirjo, datado de trés de julho de dois mil e vinte, concordando

com e teor da infermacae do Chefs da Dlvisao do Ordenamento do Territerlo
Engenheiro Jose Bezsrra, ds dezassste ds agosto de dois mli s vinte, relacionado
com o psdido de parecer sobre o projete de licenciamento da Psdreira de Serem -

Ponte Sae Vicente, Conceihe ds Vila Verde.------------------------------------------------------------------Zero um zero clnco.- Para ratifieacae da Excelentissima Camara, presents uma
informacae prsstada peio Chefs da Dlvisae do Ordsnamento do Territerio Engsnheiro
Jose Bezsrra, rsiacionada corn o psdldo de parecer sobre 0 preieto ds licenciamento da
Pedrsira Bouca da Csrca - Lanhas, Conceihe de Vila Verde, cuja fotocepla se encentra
inseria de foihas quarenta s nove a clnquenta s tres da minuta da presents ata.
Deiiberacao: A Camara ratifica, por unanimidade, 0 dsspacho proferido peio Senhor

Versador Patricio Araiije, datade de trés de julho de dois mil e vinte, concordando
com e teor da informacao do Chefs da Divisao do Ordsnamento do Tsrriterie
Engsnhsire Jose Bszerra, de dszassete de ageste de dois mil e vinte, relacienado
com e pedide ds parecer sobre o projete de licenciamento da Psdreira Bouca da
Cerca - Lanhas, Conceiho do Vila Verde.------------------------------------------------------------------------Zero um zero seis.- Para ratiiicacao da Excelentissima Camara, presents o
processe niimsro zero tres barra dois mil e vinte barra cento e novsnta s tres, em nome
de Manuel da Silva Gomss, sita no iugar da Boca, da Uniao ds Frsgussias de Esqusiros,
Nevogilds e Travasses, relative a smlssao ds certidae ds cemproprisdads, ds acorde com
as infermacees teenicas constantss do processe, cuja fotocepia se encentra inserla ds
ioihas clnquenta e quatre a sessenta e quatro da minuta da presents ata.
DELIBERACAO: A Camera delibera, per unanimidade, emltlr parecer favoravsl para
emissae de certiclao ds comproprisdads, tendo sm consideracae o teor das
informacees tecnicas oonstantes do processe nﬁimero zero tres barra dois mil e
vinte barra cento e noventa e tres, em nome de Manuel da Silva Gemes. --------------------------Zero um zero sete.- Presents uma informacao prestada peio Chefs da Divisao ds
Educacao s Promecae Social Dr. Adeline Machade, a dar conheclmente a Excelentissima
Camara, dos Projetos ds Desenvoivimsnto Social no Municipie de Vila Vsrds, que ss
anexa, cuia iotocepia se encentra inseria de felhas cento e trlnta s dois a cento s
clnqusnta s oito da minuta da presents ata. DELIBERAQAO: A Camara toma
conheclmente.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZERO DOlS.- DIVERSOS:-----------------------------------------------------------------------------------Zero dois zero um.- Uma lnfermacae, prsstada pela Tecnica Superior de Service
Social, Dr?‘ isabsi Lopes, rslacionada com o apelo para a frequencla das Plscinas
Municipais - alunes da Assoclacae Portugussa de Pals e Amigos do Cldadae Dsflclsnte
Mental, Complexe ds Vila Vsrds, ds acorde com a respetlva informacae, cuja fetecepia ss
encentra inserta a foihas sessenta e cinco da minuta da presents ata. DELIBERACAO:
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Delibsrado, por unanimidade, apoiar es alunes da Associacao Portuguesa de Pals e
Amigos do Cldadae Deficients Mentai no Complsxe de Vila Verde, na frequencia das
Plscinas Municipais, ds acorde com a informacao prestada pela Tecnica.-------------------------Zero dois zero dois.- Uma outra informacao, prestada pela Tecnica Superior ds
Service Social, Dr’ Isabel Lopes, rslacionada com o apelo para a pratioa ds Paleomotricidads no Complsxe ds Lazsr ds Vila Verde, ds acorde com a rsspetiva inferrnacao,
cuia iotocepia se encentra lnssrta a folhas sessenta s seis da minuta da presents ata.
DELIBERACAO: Delibsrado, por unanimidade, apoiar a pratica de Psico-metricldads
no Complsxe ds Lazer ds Vila Verde, de acorde com a informacae prsstada pela
Tecnica.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Zero dois zero tres.- A informacao, prsstada peio Chefs da Divisao ds Eduoacao
e Prornecao Social Dr. Adeline ii/lachado, rslatlva a atribulcao a titulo pestumo, do nome
da Senhora Profsssora i\/iaria do Carmo Fsrrelra Rsis da Rocha a EB um ds Aboim da
Nebrega, de acorde com a respstiva lnformacao, cuja fotocepla se encentra inserta ds
foilhas sessenta s sets a sstsnta s um da minuta da presents ata. DELIBERACAO:
Delibsrado, por unanimidade, atribuir a EB um de Aboim da Nebrsga, 0 nome da
Senhora Profsssera Maria do Carmo Ferrelra Rois da Rocha, de acorde com a
informacae prestada pelo Chefs da Divlsao de Educacao s Promecae Social, Dr.
Adeiino Machado.-------------------------------------------------------------------------------------------------------Zsro dois zero quatro.- Uma informacao, do Chefs da Divlsao ds Educacae e
Promocao Social Dr. Adsiine l\/lachado, rsiativa a atribuicae ds um apelo financslro no
montants ds € 1.000,00 (mi! euros), ao Grupo Foiclerico “Unlao ds Tradicees" da Unlao
ds Freguesias ds Esqueiros, Nevogilds e Travasses, para a gravacao s edicae ds um CD,
do rsspetlvo Grupo, cuja foiocepia ss encentra lnserta de folhas setenta s dois a sstsnta
s quatro da minuta da prsssnts ata. DELIBERACAO: Delibsrado, por unanimidade,
atribuir um apelo financeiro, no mentante de € 1.000,00 (mii euros) ae Grupo
Fetclerico “Uniae de Tradicess” da Uniao de Frsgueslas de Esquelros, Nevogilds s
Travasses, para a gravacao s edicao de um CD, do respstivo Grupo. -----------------------

----------Zero dois zero cinco.- Outra informacao, prestada pelo Chefs da Divlsao de
Educacao s Promecae Social, Dr. Adeline Machado, rsspsltants a atribuicae ds um apelo
financeiro no montants ds 25.000,00 (vinte s cinco mil euros), a Associacao Cultural e
Musical de Vila Vsrds, para fazsr face as despssas de funcionamento com o snsino
Artlstico de Mtrsica, cuja fotocepia ss sneontra inssrta a folhas sstenta s cinco s sstsnta e
seis da minuta da presents ata. DELIBERACAO: Delibsrado, per unanimidade, atribuir
um apelo financsiro, no montante de € 25.000,00 (vinte e cinco mil euros), a
Associacao Cultural e Musical de Vila Verde, para fazsr face as despssas de
funcionamento com 0 snsino Artistico de Mesica.----------------------------------------------------------Zero dois zero ssis.- Presents e processe zero um barra mil novecentes s
nevsnta e quatro barra dois mil seiscsntos e sessenta e seis, em nome ds Ermsilnda ds
Lima Magalhass, referents a uma construcao - habitacao, sita no lugar de Lslreinha,
Freguesia ds Csrvass, para dsllbsracae sobre a cadueidads da llcenca por force da
aplicacao do disposto na alinsa d), do numsro tres, do artige setsnta e um do Deoreto-Lei
ntimero quinhsntos e cinquenta s cinco barra nevsnta s nove, ds dszasssis de dszsmbre,
cuja fotecepia ss encentra inserts de folhas sstenta s sets a setsnta s nove da minuta da
presents ata. DELIBERACAO: A Camara delibera, por unanimidade, declarar a
caducidade da iicenca de eenstrucao - habltacao, por forca da aplicacao do
disposto na alinea d), do nfimsro tres, do referido artigo, rsspsltants ao processe
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zero um barra mil novecentes e noventa e quatro barra dois mil seiscsntos e
sessenta e seis, em nome de Ermelinda de Lima Magalhaes. ----------------------------------

----------Zero dois zero sete.- Presents o processo zero um barra mil novecentos e
noventa e nove barra trés mil duzentos e setenta, em nome de Raiz do Costume lmobiliaria e Construgoes Limitada, referente a uma construoao - habitagao, sita no lugar
de Trés Horas, da Uniao das Freguesias da Ribeira do Neiva, para deliberagao sobre a
caducidade da licenoa por foroa da aplicagao do disposto na allnea d) do nljimero trés, do
altigo setenta e um do Deoreto-Lei ntzmero quinhentos e cinquenta e cinco barra noventa
e nove, de dezassels de dezembro, cuja fotocopia se enoontra inserta de folhas oitenta a
oitenta e dois da minuta da presents ata. DELIBERAQAO: A Cémara delibera, por
unanimidade, declarar a caduoidade da licenga de construgao - habitagao, por forga
da aplicagéo do disposto na alinea d), do niimero trés, do referido artigo,
respeitante ao processe zero um barra mil novecentes e noventa e nove barra trés
mil ciuzentos e setenta, em nome de Raiz do Costume - lmobiliéria e Construgoes
Limitada. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Zero dois zero oito.- Presents o processo nrllmero zero trés barra dois mil e vinte
barra cinquenta e um, em nome de Maria Adelaide Aires Nogueira, sito no lugar do
Bonfim, da Uniéo de Freguesias da Ribeira do Neiva, para emissao do competente
parecer, tendente a emissao de certidao de cornpropriedade, ao abrigo do anigo
cinquenta e quatro, nélmero um, da Lei nilmero noventa e um barra noventa e cinco, de
dois de setembro, na redagao que lhe foi conferida pela Lei ntlrnero setenta barra dois mil
e quinze, de dezasseis de julho, tendo em conta as informagoes técnicas constantes do
processo, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas oitenta e trés a oitenta e seis da
minuta da presents ata. DELIBERAQAO: A Camara delibera, por unanimidade, emitir
parecer favorével para emisséio de certidao de compropriedade, ao abrigo do artigo
cinquenta e quatro, mimero um, da Lei miimero noventa e um barra noventa e cinco,
de dois de setembro, na redagao que lhe foi conferida pela Lei mimero setenta
barra dois mil e quinze, de dezasseis de julho, tendo em conta as informagées
técnicas constantes do processe nilmero zero trés barra dois mil e vinte barra
cinquenta e um, em nome de Maria Adelaide Aires Nogueira. ---------------------------------—

----------Zero dois zero nove.- Presente o processe zero um barra dois mil e vinte barra
cento e trinta e quatro, em nome de Adriana da Costa Arafrjo, sito no lugar de Paredes, da
Uniao de Freguesias de Esqueiros, Nevogilde e Travassos, para deliberagao sobre a
aseitagao da "futura Entegragao no dominio pE]b|lCO de uma area de trezentos e setenta a
dois metros quadrados na forma de “cul de sac”, de aoesso as paroelas e para a oriagao
de estacionamento pélblico" nos termos das informagoes técnlcas oonstantes do
processe, cuja fotocopia se encontra E_nserta de folhas oitenta e sete a cento e quatro da
minuta da presents ata. DELIBERAQAO: A Camara delibera, por unanimidade, aceitar
a “futura integragéo no dominio pﬁblico de uma area de trezentos e setenta e dois
metros quadrados na forma de “cul de sac”, de acesso as parcelas e para a criagao
de estacionamento giiblico” nos termos das informagées técnicas constantes do
processe zero um barra dois mil e vinte barra cento e trinta e quatro, em nome de
Adriana da Costa Araéljo.-----------------------------------------------------------------------------------~

----------Zero dois dez.- Presents uma informagao, prestada pelo Chefs da Divlsao de
Educagao e Promogéo Social, Dr. Adelino Machado, para atribuigao de apolo financeiro a
Associagao Portuguesa de Pals e Amigos do Cldadao Deﬁciente Mental de Braga, no
montante de 8467,50 euros (oito mil, cento e sessenta e sete euros e oinquenta
céntimos), para transports dos utentes que frequentam o Centro de Ativldades
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Ocupacionais, do ano ietivo dois miE e vinte barra dois mil e vinte e um, cuja fotocopla se
encontra inserta a folhas cento e cinco e cento e seis da minuta da presente ata.
DELIBERAQAO:

Deliberado, por unanimidade, atribuir 0 apoio financeiro a

Associacao Portuguesa e Pais e Amigos do Cidadao Deficiente Mental de Braga, no
montante de 8.167,50 euros (oito mil, cento e sessenta e sete euros e cinquenta
céntimos), para transporte dos utentes que frequentam o Centro de Atividades
Ocupacionais, do ano letivo dois mil e vinte barra dois mil e vinte e um. ---------------------------Zero dois onze.- Presente uma informagao, prestada pelo Chefe da Divlsao de
Ordenamento do Territorio Engenheiro José Bezerra, relativa a Proposta de Alteracao do
Plano do Pormenor para a Avenida Professor ll/lachado Vilela, entre a Praga da Reptiblica
e a Rua dos Bombeiros, Rua do Professor, Avenida do Autarca entre o monumento ao
Autarca, Rua Condestavel Dom Nuno Alvares Pereira dos lados Norte e Sul e areas
envolventes ao Campo da Feira e Quartel dos Bombeiros, do prazo de elaboragao, dos
respetivos iermos de referencia, da dispensa de Avaliaoao Ambiental Estratégia e
abertura do periodo de participaoao ptzblica, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas
cento e sete a cento e vinte e um da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Cémara
delibera, por unanimidade, aprovar a proposta de Alteraoao do Plano de Pormenor
para a Avenida Professor Machado Vileia, entre a Praga da Repﬂblica e a Rua dos
Bombeiros, Rua do Professor, Ayenida do Autarca entre o monumento ao Autarca,
Rua Condestavel Som Nuno Alvares Pereira dos lados Norte e Sul e areas

envolventes ao Campo da Feira e Quartet dos Bombeiros, que deveré estar
concluido no prazo de duzentos e quarenta dias, e aprovar os respetivos termos de
referéncia anexos. Mais delibera, qualificar a Alteragao do Plano de Pormenor para
a Avenida Frofessor llllachado Viiela, entre a Praga da Republica e a Rua dos

Bombeiros, Rua do Professor, Ayenida do Autarca entre o monumento ao Autarca,
Rua Condestévei Dom Nuno Alvares Pereira dos lados Norte e Sul e areas
envolventes ao Campo da Feira e Quartel dos Bombeiros, como suscetivel de nao
ter efeitos significativos no ambiente e como tal, estarem reunidas as condigoes
para propor a sua nae sujeigao a Avaliagao Ambiental Estratégica - (AAE) para a
presents proposta de Alteragao do Plano, nos termos do disposto nos numeros um
e dois do artigo setenta e oito do Regime Juridico dos lnstrumentos de Gestéio
Territorial, de catorze de junhe, e nos artigos terceiro e quarto do Deoreto-Lei
némero duzentos e trinta e dois barra dois mil e sete, de quinze de iunho, com as
alteragoes introduzidas pelo Deoreto-Lei numero cinquenta e oito barra dois mil e
onze, de quatro de maio. Determine-se a abertura de um periodo para formulagéo
do sugestoes por qualquer interessado ou para apresentagao de informagoes sobre
quaisquer questoes que possam ser consideradas no ambito do procedimento de
alteragao do Piano, com a duragéio de quinze dias uteis, ao abrigo do disposto no
nﬁmero um, do artigo setenta e seis, do Regime Juridico dos lnstrumentos de
Gestao Territorial.------------------------------------------------------------------------------------------------------~Zero dois doze.- Presents uma informaoao, prestada pelo Chefe da Divisao de
Educaoao e Promooao Sociai Dr. Adelino Machado, relatlva a proposta de crlaoao da
equipa para a lguaidade na Vida Local no éimbito do Protocolo entre o Municipio de Vila
Verde e a Comissao para a Cidadania e a lguaidade de Género, cuja fotocopia se
encentra inseita de folhas cento e vinte e dois a cento e trinta e um da minuta da presents
ata. DELIBERAQAO: A Camera delibera, por unanimidade, aprovar a criagao da
equipa para a Igualdade na Vida Local no ambito do Protocolo entre 0 Municipio de
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ATA DA REUNIAO ORDINARIA DE 07/09/2020
Vila Verde e a Comissao para a Cidadania e a lguaidade de Género, nos termos da
proposta apresentada pelo Chefe da Divisao de Educagao e Promogao Social.--------------“Zero dois treze.- Presents o processo zero um barra dois mil e vinte barra cento e
vinte e tres, em some de KEBRAMATIX S.A., sito na Rua Joao da Silva Pereira, da
Freguesia de Vita Verde e Barbudo, para deliberacao sobre se se aceita, no ambito do
presente processe, prescindir da previsao da cedéncia ao dominio municipal das areas

para espacos verdes e equipamentos de utilizacao coletiva e aceitar as respetivas
compensacoes conforms Enformacao de apreciacao técnica e o parecer do Chefe da
Divisao de Urbanizacao e Edifécacao de dois de setembro de dois mil e vinte e,
consequentemente, deiiberar sobre a aprovacao do projeto de arquitetura, cuja fotocopia
se encontra inserta de folhas cento e cinquenta e nove a cento e setenta e nove da
minuta da presente ata. DELEBERAQAO: A Camara delibera, por maioria, com a

abstengao dos Senhores Vereadores do Partido Sociatista, aprovar 0 projeto de
arquitetura nos iermos e condicoes constantes da Enformacao de apreciacao tecnica e do
parecer do Chefe da Divlsao de Urbanizacao e Edificacao datados de dois de setembro
de dois mil e vinte. A aprovacao do presente projeto de arquitetura tem em consideragao
o teor da éiitima versao do estudo de trafego apresentado peta requerente que conciui
que "das analises realizadas, e considerando os pressupostos admitidos neste estudo,
verifica-se que o traiego gerado pelo empreendimento nao é suscetivel de gerar
restricoes significativas a circuiacao na rede viaria envolvente", o parecer favoravel
emitido pela lnfraestrutaras de Portugal SA, e, ainda, o parecer técnlco do Chefe da
Divisao do Ordenamento do Territorio datado de vinte e tres de julho que avalia
positivamente as aiteracées introduzidas pela requerente nos acessos a nova edificacao.
A Camara Municipal aceita as dispenses de cedéncias para infraestruturas e
estacionamento ptrbtico de veiculos pesados e correspondents compensacao nos termos
e condicoes constantes da referida informacao de apreciacao tecnica de dois de
setembro. A Camara Municipal aceita a nao cedencia de terrenos destinados a espacos
verdes por considerar que os espacos do dominio privado destinados a esses fins
previstos no proieto (t-359,8 m2 (seiscsntos e cinquenta e nove virgula oito metros
quadrados)), embora aquém dos 821,63 m2 (oitocentos e vinte e um virgula sessenta e
trés metros quadrados) exigidos, cumprem no essencial o interesse pdbiico de integracao

paisagistica e ambientai da operacao urbanistica aceitando-se a correspondente
compensacao, tudo ao abrigo do disposto no numero trés do artigo quarenta e trés e
ndmero quatro do ariigo quarento e quatro, ambos do Regime Juridico de Urbanizacao e
Edificacao, conjugado com o disposto no numero um do artigo oitenta e cinco e subaiinea
i) da alinea b) e aiinea c) do ntzmero dois, do ariigo oiienta e seis do Regulamento do
Plano Diretor Municipal de Vila Verde, em consonancia com os pareceres jurldicos da
Chefe da Divisao da Quaiidade de Atendimento e Fiscalizacao de seis de julho e trinta e
um de agosto de dois mil e vinte. A Camara Municipal acelta a nao cedéncia de terrenos
destinados a equipamentos de utiiizacao pdblica e a correspondents compensagao por
reconhecer que, na envolvente da operacao urbanistica, existem terrenos destinados
aqueles fins conforms decorre da informacao do Chefe da Divlsao do Ordenamento do
Territorio de dois de setembro em conjugacao com o parecer juridico da Chefe da Divlsao
da Quaiidade de Atendimento e Fiscaiizacao datado de trinta e um de agosto, tudo com
base no ntimero quatro do artigo trinta e quatro do Regime Juridico de Urbanizacao e
Ediﬁcacao conjugado com o disposto no ntrmero um do artigo oitenta e cinco do
Regulamento do Plano Diretor Municipal de Vila Verde, e também por considerar nao se
justificar a iocalizacao de areas destinadas a equipamento conforme disposto no numero
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dois, aiinea b), subatinea i) do artigo oitenta e seis do Regulamento do Piano Diretor
l\/Eunicipat de Vila Verde, atenta a concrete operagao urbanistica, o fim a que se destina e
a respetiva Entegracao urbane, nao muito distante de espacos verdes e equipamentos de
utiiizacao coletiva. A concretizacao da presente operacao urbanistioa fica condicionada a
realizacao pela requerente de obras de urbanizacao destinadas a reforcar a rede publica
de aguas piuviais nos termos da informacao do Chefe da Divlsao do Ambiente e Obras
datada de vinte de abril ao abrigo do disposto no artigo vinte e cinco do Regime Juridico
de Urbanizacao e Edificacao. Notifique-se.-------------------------------------------------------------»-----------Os Senhores Vereadores do Partido Socialista apresentam a seguinte
dectaragaoz A iocalizacao do empreendimento em causa, junto a Estrada Nacional cento
e um, podera acarretar sérias dificuidades ao trafego rodoviario locai, suscitando-nos
reservas quanto ao impacto no transito, razoes que justificam a nossa abstencao. -------------------O Senhor Presidents da Camera e demais membros do Executivo do Partido
Sociai Democrata apresentam a seguinte declaracao: Partiihamos das preocupacoes
reiativamente as questoes do transito, embora as mesmas tenham sido analisados no
ambtto do estudo do transito realizado, bem como objeto de parecer favoravet das
infraestruturas de Poriugai. -----------------------------------------------------------------------------------—--------Zero dois catorze.- Presente o processo zero um barra dois mil e dezanove barra
quatrocentos e cinquenta, em nome de Alisénior e Joao Lopes de Macedo, sito na Rua de
Esparido, Freguesia da Loureira, para deiiberacao sobre 0 deferimento do licenciamento
das obras de urbanizagao tendo em consideragao as condicoes constantes da informacao
de apreciacao técnica de dois de setembro de dois mil e vinte, cuja fotocopia se encontra
inserta de foiiwas cento e oitenta a cento e oitenta e nove da minuta da presente ata.
DELEBERAQAO: A Camera deiibera, por unanimidade, deferir o licenciamento das
obras de urbanizagao tendo em consideracao as condigoes constantes da
informagao de apreciacao técnica de dois de setembro de dois mil e vinte, do
processe niimero zero um barra dois mil e dezanove barra quatrocentos e
cinquenta, em nome de Aiisénior e Joao Lopes de Macedo, sito na Rua de Esparido,
Freguesia da Loureira.--------------------------------------------------------------------------------------~~~~~~~~~—E nada mais havendo a tratar, peio Senhor Presidents foi declarada encerrada a
reuniao eram treze horas, da qual para constar e devidos efeitos foi iavrada a presente
ata que vai ser devidamente assinada, consignando-se que todas as deliberacoes dela
constante foram aprovadas em minuta no final da reuniao, nos termos do ndmero trés do
artigo cinquenta e sete da Lei numero setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de
setembro, para surtir efeitos imediatos. -----------------------------------------------------------------------------E eu, Nuno l\/liguet Lomba da Mota, Coordenador da Unidade de Contratacao
Pdblica, a redigi, subscrevl e assino. ----------------------------------------------------------------------O Presidente da Camara,
OSecretario
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