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~~~~~~~~~-Aos dezasseis dias do més de agosto de dois mil e vinte e um, realizowse uma
reuniao ordinaria da Camera Municipal de Vila Verde, no edificio dos Pagos do Concelho,
sob a Presidéncia do Senhor Presidente da Céimara Antonio Fernando Nogueira
Cerqueira Vileia e com a presenoa dos Senhores Vereadores, Jtilia Maria Caridade
Rodrigues Fernandes, Patricio José Correia Pinto Aratsjo, Jose Augusto Margal Morais,
Luis Loureiro de Castro e Claudia da Conceioao Cachetas Pinto. ---------------------------------
----------A reuniao realizou-se através de modalidade mista, combinando 0 formato
presencial com meios de comunicaoao a disténcia, ao abrigo do disposto no nllimero um,
do artigo terceiro, da Lei nilmero um~A barra dois mil e vinte, de dezanove de margo, na
redagéio atual. -------------------------------------------------------------------------------------------------- ~~
----------Secretariou o Coordenador da Unidade de Contratagao Ptiblica e Expediente
Gerai, Nuno Miguel Lornba da Mota. ------------------------------------------------------------------------
---------Verificada a presenga do nflmero iegai de Vereadores foi pelo Senhor Presidente
da Camera, declarada abena a reuniao eram nove horas e trinta minutos. ----------------------
~~~~~~~~~~Fa|tou por motivo justificado 0 Senhor Vereador Manuel de Oliveira Lopes, por se
encontrar em periodo de gozo de férias.------------------------------------------------------------------
----------BALANCETE: Presente o resumo diario da Tesouraria relativo ao dia treze de
agosto de dois mil e vinte e um que acusava um saldo pecuniario de oito milhoes oitenta e
quatro mil seiscentos e vinte e cinco euros e cinquenta e trés céntimos, cuia fotocopia se
encontra inserta a folhas catorze e quinze da minuta da presente ata. ----------------------------
----------EXPEDEENTE: O que segue, acompanhado de todos os processos para
verificagao da Excelentissima Ediiidade. ------------------------------------------------------------------
----------Presente, para aprovagao da Excelentissima Camera, a ata da reuniéio ordinéria
de dezanove cle julho de dois mil e vinte e um, cuja fotocépia se encontra inseria de folhas
dezasseis a vinte e dois da minute da presente ata. DELIBERAQAO: A Camara delibera,
por unanimiciade, aprovar a ata da reunifio ordinaria de dezanove de juiho de dois
mil e vinte e um.-------------------------------------------------------------------------------------------------
----------ANTES DA ORDEM DO DEA:-~--~~-~-~~~-~-~-~~~~--~~--~~-----------------------------------------
----------Os Senhores Vereadores do Partido Sociaiista apresentam a seguinte
questao: Fomos aleriados por moradores acerca da instaiagao, no centro de Vila Verde,
de uma antena cinco G demasiado perio de habitagoes, em terrenos que parecem
periencer a autarquia. Gostariamos de questioner 0 Exeoutivo Partido Social Democrata
acerca disso. Quem autorizou a instaiagao? Cumpre as distanoias as habitagoes
circundantes?-----------------------------------------------------------------------------------------------------
---------~O Senhor Vereador Patricio Arafzjo esclareceu que foi enviada aos moradores
que interpelaram a Camera a resposta que juntamos em anexo, a que responde as
questoes formuladas, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas vinte e trés a trinta e
dois da minute da presente ata. ------------------------------------------------------------------------------
----------Apresentado pelos membros do Executive, um voto de louvor ao Doutor
Nuno Mota, peias seguintes razoes: Atenclendo ao facto de esta ser a Illltima reuniao em
que 0 Doutor Nuno Mota exerce as funooes de Secretério das reunioes do Executivo, é de
elementar justiga que lhe seja atribuicio um voio de |ouvo_r pelo profissionalismo,
competéncia, dedicagao e sentido de responsabilidade pela forma exemplar com que ao
longo destes anos exerceu as fungoes que lhe estavam atribuidas. Assim, considerando
que é da mais elementar justiga reconhecer 0 trabalho e o mérito de todos aqueles que
ciao o seu melhor em prol do Municipio e também da organizagao Camara Municipal de
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Vila Verde, através de uma prestacao exemplar que conquistou os mais rasgados elogios
por parte de todo o Executivo Municipal, é aprovado, por unanimidade, 0 presents Voto de
Louvor. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------~-
---------—~ZERO UM.- CONHECIMENTOS:--------~-—~~-~-------------~~~~------------------~~~~-----------
----------Zero um zero um.- Para conhecimento do Executivo, presentes as listagens
elaboradas peia Divisao de Aguas e Saneamento, relativas aos despachos proferidos pelo
Senhor Vereador do Ambiente, Desporto e Atividades Economicas, em processes de
contratos de agua e recolha de Aguas Residuals Domesticas, referentes ao més de junho
de dois mil e vinte e um, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas trinta e trés a trinta e
sete da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Camara toma conhecimento.---------
-----------Zero um zero dois.- Para ratificacao da Exceientissima Cémara, presente o
processo zero seis barra dois mil e dezanove barra quatrocentos e vinte e quatro, em
nome de Armindo José Dantas Gomes, sito na Rua dos Bombeiros, trezentos e trinta e
um-A, Freguesia de Viia Verde e Barbuda, para que 0 Orgao Executivo ratifique o
despacho exarado pelo Senhor Vereador da Qualidade, Ordenamento e Gestao do
Territorio, datado de cinco do corrente da suspensao do procedimento em curso tendente
ao despejo administrative conforms deliberacao da Camara Municipal datada de seis de
abril de dois mil e vinte e um até decisao final do referido procedimento de alteracao de
utilizacao, em linha, alias, com 0 teor da citada deliberacao do Orgao Executivo Municipal
segundo a qual a presents decisao podera ser suspensa na hipotese de, entretanto, ser
apresentado requerimento subscrito por entidade com legitimidade procedimental tendo
em vista a alteracao do uso da fracao, e até a deciséio que recair sobre o mesmo, cuja
fotocopia se encontra inserta de folhas trinta e oito a quarenta e trés da minuta da
presente ata. DELIBERAQAO: A Cémara delibera, por unanimidade, ratificar o
despacho do Senhor Vereador cia Qualidade, Ordenamento e Gestéo do Territorio,
datado de cinco do corrente, referente ao processo zero seis barra dois mil e
dezanove barra quatrocentos e vinte e quatro, em nome de Armindo José Dantas
Gomes, sito na Rua dos Bombeiros, trezentos e trinta e um-A, da Freguesia de Vila
Verde e Barbudo. Relative a suspensao do procedimento em curso tendente ao
despejo administrative, conforms» deliberagao da Céimara Municipal datada de seis
cie abril de dois mil e vinte e um até decisao final do referido procedimento de
alteragio de utilizagéo, em linha, alias, com 0 teor da citada deliberagao do Orgao
Executivo Municipal segundo a quai a presente deciséo podera ser suspensa na
hipotese de, entretanto, ser apresentado requerimento subscrito por entidade com
legitimidade procedimental tendo em vista a alteragéio do uso da fragao, e até a
decisao que recair sobre 0 mesmo.----------------------------------------------------------------------
---------~-ZERO DOlS.- DEVERSOS:—----——~~-—---------------~--~-~~-—----------------~~----------------~-~—
---------~-Zero dois zero um.- Presente o processo zero um barra dois mil e dois barra
oitocentos e setenta e oito, em nome de Cordeiros - lmobiliaria, Limitada, referente a uma
operacao urbanistioa, sita no lugar de Cagide —~ C dez, Freguesia de Vila Verde, para
deiiberacao sobre a caducidade da licenga ao abrigo do disposto no numero cinco do
artigo setenta e um do Decreto~Lei numero quinhentos e cinquenta e cinco barra noventa
e nove, de dezasseis de dezembro, por forca da aplicaoao da alinea d), do numero trés,
do referido artigo, cuja fotocopia se encontra inserta de_ folhas quarenta e quatro a
quarenta e seis da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Camara delibera, por
unanimidade, deciarar a caducidade da licenga de construgao, ao abrigo do
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disposto no ndmero cinco, do artigo setenta e um, do Dscreto-Lei numero
quinhentos e cinqusnta e cinco barra noventa e novs, ds dezasseis de dezembro,
por forca da aplicagao da alinea d), do numero trés, do referido artigo, referents ao
procssso zero um barra dois mil e dois barra oitocentos e setenta e oito, em nome
ds Cordsiros — lmobiliéria, Limitada, de acordo com as informacoes constantes do
procssso.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------Zsro dois zero dois- Presents 0 procssso zero um barra dois mil e novs barra
dois mil quinhentos s dezanove, em nome ds Nuno Miguel Pirss Vaiério, referents a uma
opsragao urbanistica, sita no iugar de Sao Mamede, Freguesia de Godinhacos, para
deliberagao sobre a caduoidade da licence ao abrigo do disposto no numero cinco do
artigo setenta e um, do Decrsto-Lei numero quinhentos e cinqusnta s cinco barra noventa
s novs, do Regulamento Juridico de Lirbanizacao s Edificacao por forca da aplicacao da
alinea d), do numero trés, do rsfsrido artigo, cuja fotocopia se eocontra inserta de folhas
quarenta s sets a quarenta s novs da minute da presents ata. DELIBERAQAO: A
Camera dsiibera, por unanimidade, declarar a caducidade da licenga de construgao,
ao abrigo do disposto no ndmero cinco, do artigo setenta e um, do Decreto-Lei
nflmero quinhentos e cinqusnta e cinco barra noventa e novs, do Regulamento
Juridico do Urbanizagao e Edificagao, por forga da aplicagao da alinea d), do
ndmero trés, do referido artigo, referents ao procssso zero um barra dois mil s novs
barra dois mil quinhentos e dezanove, em nome de Nuno Miguel Pirss"Valério, de
acordo com as informagoss constantes do procssso.--------------------------------------------
----------Zsro dois zero trés.- Presents o procssso zero um barra dois mil e dezassets
barra trezsntos e trinta e sets, em nome ds Cesar Leonel Brito da Costa, referents a uma
operacao urbanistica, sita no iugar do Reguengo, Frsguesia ds Vila Verde s Barbudo,
para deliberacao sobre a caducidade da iicenca ao abrigo do disposto no numero cinco do
artigo setenta e um do Deoreto-Lei nomero quinhentos e cinqusnta e cinco barra noventa
e novs, de dezasseis de dezembro, por force da aplicacao do disposto no numero dois,
do referido artigo, cuja fotocépia se encontra_ inserta de folhas cinqusnta s cinqusnta e
dois da minuta da presents ata. DELIBERAQAO: A Camara delibera, por unanimidade,
declarar a caducidads da licenga ds construgao, ao abrigo do disposto no numero
cinco, do artigo setenta e um, do Decreto-Lei numero quinhentos s cinqusnta e
cinco barra noventa e noventa, de dezasseis de dezembro, por forga da aplicagao
do disposto do mimero dois, do referido artigo, referents ao procssso zero um
barra dois mil e dezassets barra trezentos e trinta e sets em nome de César Leonel
Brito da Costa, de acordo com as informacoes constantes do procssso.-----------------
----------Zero dois zero quatro..- Presents o procssso zero dois barra mil novecentos e
noventa e dois, em nome de Carlos Aibsito Arantes da Costa, referents a uma operagao
de loteamento, sito na Travessa de Santiago - lugar de Pensdo, Frsguesia da Lags, para
deiibsracao na aiienacao de cento e cinqusnta metros quadrados s vinte s oito
centimstros da area integrada do dominio pubiico municipal, destinada a fossa coletiva,
nos termos e condicoes das informacoes técnicas da Divisao de Ambisnte e Saneamento
datada de quinzs de iulho de dois mil e vinte e um e da Divisao ds Urbanizacao e
Edificagao de vinte e dois de julho de dois mil e vinte s um, na ssquéncia do requerimsnto
apresentado pelo intersssado e da deciaracao da Junta ds Freguesia da Lage, constants
do procssso, cuia fotocopia se sncontra inserts de folhas cinqusnta e trés a cinqusnta s
seis da rninuta da presents ata. DELEBERAQAO: A Camara delibera, por unanimidade,

3/9



Fls
ATA DA REUNIAO ORDINARIA DE 16-08-2021

aceitar a alienagao de cento e cinqusnta metros quadrado e vinte e oito
centimetres, da area publica municipal, destinada a fossa colstiva do referido
loteamsnto, nos termos e cendicoes das informacoes técnicas da Divisae de
Ambients s Sansamsnto datada de quinzs de juihe de dois mil s vinte e um e da
Divisao ds Urbanizagae s Edificagae de vinte e dois ds julho de dois mil e vinte e
um, na sequéncia do requerimento apresentado pelo intersssado s da dsclaragao
da Junta ds Freguesia da Lage, constants do procssso zero dois barra mil
novecentos s noventa e dois, em nome de Carlos Aiberto Arantes da
Costa.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------Zero dois zero cinco.- Presents um oficio do Excelentissimo Senhor Paroco da
Freguesia ds Dues lgrsjas, Padre Manuel Cunha Rodrigues, a selicitar o reembelso ds
mil e dezoito s quarenta s dois céntirnos, para fazer face as dsspssas com a EDP com a
ligacao de luz nos lotss de terreno csdides para a censtrugao do Centre ds Saude s atual
Junta de Freguesia e Leia do Municipe da Uniao de Fregussias da Ribsira do Nsiva, cuja
fotocopia se encontra inssrta de folhas cinqusnta s sets a cinqusnta e novs da minuta da
presents ata. DELIBERACAO: A Camara delibera, por unanimidade, atribuir o
reembelso no mentante ds mil e dezoito euros s quarenta e dois céntimos, ae
Excelentissime Senhor Paroco da Freguesia de Duas lgrejas, Padre Manuel Cunha
Rodrigues, para fazer face ao pagamsnte das dsspssas com a EDP com a ligagao
de luz nos Iotss de terreno csdides para construgao do Centre de Sauds e atual
Junta de Freguesia e Loja do Municipe da Uniao de Fregussias da Ribeira do
Neiva. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------Zsro dois zero seis.- Para aprovaoao da Excelentissima Camara, presents o
protecolo ds coiaboracao a eelsbrar entre e Municipie de Vila Verde s a Junta ds
Freguesia ds Lanhas, para apoio finaneeiro e materiais (tubes, respetivos acessories e
oaixas ds sansamsnto) por parts do Municipio de Vila Verde, tendo em vista es sncargos
com a construcao de rsde de sansamento publico na Rua Joao Fernandss, Rua Jeao
Martins Gama, Rua Antonie Searss s Rua Jose Silva, na Freguesia ds Lanhas, cuja
fetocopia se encentra inssrta ds folhas sessenta a sessenta s seis da minuta da presents
ata. DELIBERACAO: Deiiberado, per unanimidade, aprovar o pretocolo ds
coiaboracao a ceiebrar entre o Municipio de Vila Verde s a Junta de Freguesia ds
Lanhas, para apoio financeiro por parts do Municipio ds Vila Verde, tsndo em vista
os encargos corn a construgao de rede de saneamente publico na Rua Joao
Fsrnandes, Rua Joao Martins Gama, Rua Antonio Scares e Rua Jesé Silva, na
Freguesia de Lanhas.-----------------------------------------------------------------------------------------
----------Zsro dois zero sete.- Para aprovacao da Excelentissima Camara, presents o
pretocelo ds colaberacao a csiebrar entre o Municipio de Vila Verde s a Freguesia ds
Meure, para a compariicipaoae financsire necessario para a primsira fase ds
rsqualificacae da zona envoivente ae Eucalipto da Freguesia de Meure, que se prende
com mevimentagoss de terras, a oonstrugae de muros e superts de terras, criaeao ds
passeios e uma Zena vsrde, cuja foteoopia se encontra inssrta ds folhas sessenta e sets
a setenta e seis da minuta da presents ata. DELIBERACAO: Deliberado, por
unanimidade, aprovar o protocolo de colaboragao a cslebrar entre 0 Municipio de
Vila Verde e a Freguesia de Meure, para cemparticipacae financeira necessaria, por
parts do llllunicipio de Vila Verde, para a primsira fase do requalificagao da zona
snvolvents ao Eucalipto da Freguesia do Meure, que se prende com movimentacoes
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de terras, a construcao de muros s suporte de terras, criacao ds passeios e uma
zona vsrde.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------Zsro dois zero oito.- Para aprovacae da Excelentissima Camera, presents o
protocelo de coiaberacao a cslebrar entre o Municipio de Vila Verde e a Junta de
Freguesia da Uriiae de Fregussias ds Sande, Vilarinhe, Barres s Gomids, para apoio
financsiro por parts do Munielpio cis Vila Verde, para a construcao de muros a levar a
efeito no ambito das ebras de aiargamsnto e beneficlacao da Rua de Quartas — Sands s
do Caminhe de Carvalho ds Pau — Vilarinhe, na Uniao ds Fregussias ds Sande. Vilarinhe,
Barres s Gomids, cuja fotocopia ss encontra inserta ds folhas setenta s sets a eitenta s
trés da minute da presents ata. DELEBERACAO: Delibsrado, por unanimidade, aprovar
o protocelo de coiaboragao a celebrar entre e Municipio de Vila Verde e a Junta de
Freguesia da Uniao das Fregussias de Sande, Vilarinhe, Barres e Gomids, para
apoio financeiro por parts do Municipio de Viia Verde, para a construcao de muros a
ievar a sfeito no ambito das ebras de aiargamento e beneficiagao cia Rua de Quartas
- Sande e do Camlnho de Carvalho ds Pau — Vilarinhe, na Uniao das Fregussias de
Sande, Viiarinhe, Barres e Gomide.----------------------------------------------------------------------
----------Zsro dois zero novs.- Para aprovacao da Excelsntissima Camara, presents o
protocelo de coiaboracae a ceiebrar entre e Municipie ds Vila Verde s a Junta ds
Freguesia da Uniao das Fregussias de Valbom Sao Pedro, Paca e Valbom Sao Martinho,
para a cemparticlpacae financeira per parts do Munieipio ds Vila Verde, para a
cencretizacao das ebras ds redualificacao do parqus de estacionamento da lgreja
Parequlal ds Valbom Sae Pedro, que engloba a criacao de passeios em calcada, guias
delimitadoras e asfaltamento em betuminoso, para criacao ds uma zena ds
sstacionamento s ordenamento do transito, na Freguesia da Uniao das Fregussias ds
Valbom Sae Pedro, Papa e Valbom Sao Martinhe, cuja fotocepia se encontra inserta ds
folhas oltenta e quatre a noventa e urn da minute da presents ata. DELIBERACAO:
Dsliberado, por unanimidade, aprovar o protocelo de colaboragao a cslsbrar entre 0
Municipio ds Vila Verde e a Junta de Freguesia da Uniao das Fregussias de Valbom
Sao Pedro, Paga s Valbom Sao Martinho, para a comparticipacao financeira por
parts do llliunicipio ds Vila Verde, para a concretizagao das ebras ds rsqualificagao
do parque de sstacionamento da igreja Paroquiai ds Valbom Sao Pedro, que
engloba a criacao de passeios em calgada, guias delimitadoras e asfaltamento em
betuminoso, para criagao de uma zena de estacionamento e ordenamento do
transito, na Freguesia da Uniao das Fregussias de Valbom Sae Pedro, Page e
Vaibom Sao Martinho. -----------------------------------------------------------------------------------------
----------Zero dois dez.- Para aprevacao da Excelentissima Camera, presents 0 protocoio
de celaboracao a cslsbrar entre e Munieipio ds Vila Verde s a Paréquia de Santa Marinha
de Oieiros, para a comparticipacae financsira por parts do Municipio de Vila Verde, para a
cencretizacao das ebras ds censtrucao da nova sede do Centre Pastoral, da Freguesia de
Oleiros, cuja fotecépla se sncentra lnserta de folhas noventa e dois a noventa e sets da
minute da presents ata. DELEBERACAO: Deliberado, por unanimidade, aprovar o
protocelo de coiaboragao a ceiebrar entre o Municipio ds Vila Verde e a Paroquia de
Santa Marinha ds Olsiros, para a comparticipacao financeira por parts do Municipio
ds Vila Verde, para a concretizagao das ebras ds construgao da nova sede do
Centre Pastoral, da Freguesia de Oleiros.-------------------------------------------------------------
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----------Zero dois onze.- Para aprevacae da Excelentissima Camara, presents o
protocelo ds colaboracae a celsbrar entre o Municipio de Vila Verde e a Freguesia ds
Frsiriz, para a comparticipacae financeira por parts do Municiplo ds Vila Vsrds, para a
cenciusao das ebras relatives a rsqualifieacae s ampliacao dos balnsaries do campo de
jogos da Frsgussia ds Frsiriz, cuja fotocopia se sncentra inssrta ds folhas noventa s oito
a cento s trés da minute da presents ata. DELEBERACAO: Delibsrado, por
unanimidade, aprovar o protocelo cle colaboragao a celsbrar entre o Municipio ds
Vila Vsrds s a Freguesia de Frsiriz, para a comparticipagao financeira por parts do
Municipio de Vila Verde, para a cenclusao das ebras relativas a rsqualificacao e
ampiiagao dos balnearios do campo de jogos da Freguesia ds Frsiriz.---------------------
----------Zero dois doze.- Presents o procssso dois mil e vints s um barra API barra trsze,
em nome de DLO, Unipssseal, Limitada, site na Avenida Mssquita Gaviao, niirmsre
trszentos s cinqusnta s um, primsiro Fracao R Vila Verde, para dsliberacao sobre a
proposta ds decisao final, relativa a candidatura a Beneflcios para Incentive ao
investimsnto, nos tsrmos e cumprimento do disposto no ndmero quatro, do artigo vinte st
dois e nfilmsro cinco, do artigo vinte e quatro ambes do Regulamente de Cencsssae de
Bsnsficlos Fiscais para Incentive ae lnvsstimsnto de acordo com a informacao prsstada
pelos Services de Apeio ao lnvsstimsnto e ae Empreendedorismo, cuja fotooopla se
snoontra inssrta ds folhas cento s quatro s cento e sets da minuta da presents ata.
DELIBERACAO: A Camara delibera, por unanimidade, aprovar a proposta de
decisao final, da candidature referents ao procssso dois mil e vinte s um barra APl
barra treze, em nome de DLO, Unipssseal, Limitada, site na Avenida Mesquita
Gaviao, numero trszentos e cinqusnta s um, primsiro Fracao R Vila Verde, nos
tsrmos e cumprirnento do disposto no mimsro quatro, do artigo vinte e dois e
ndmsro cinco, do artigo vinte e quatro ambes do Rsgulamento de Concsssao ds
Beneficios Fiscais para Incentive ao lnvestimento ds acordo com a informagao
prsstada peios Services de Apeio ao investimento e ao Ernpreendsdorlsmo.------------
----------Zero dois trsze.- Presents e procssso dois mil e vinte s um barra APl barra sets,
em nome ds BRASOLAR, Limitada, site no lugar ds Monte Maior, numero vinte e dois B
quatro inii sstscsntos s trinta - quinhentos s trinta e um Carrsiras Sao Miguel, para
dellbsracao sobre a proposta ds dscisae finai, relativa a candidature a Bsnsficies para
incentive so lnvsstimente, nos tsrmos do artigo dszasssis do Rsgulamsnto ds Concsssao
de Bsneficios Fiscais para incentive ao lnvsstimsnto de acordo com a informacae
prsstada pelos Services de Apeio ao lnvsstimsnte e ae Empreendedorismo, cuja fotocepia
ss sncontra inserts ds folhas cento s oito a cento s dsz da minuta da presents ata.
DELEBERACAO: A Camara delibera, por unanimidade, aprovar a proposta de
decisao final, da candidatura referents ao procssso dois mil e vinte e um barra APl
barra sets, em nome do BRASOLAR, Limitada, site no lugar ds Monte Maior,
ntimero vinte e dois B — quatro mii sstscsntos e trinta - quinhentos e trinta s um
Carrsiras Sao lllliguet, nos tsrmos do artigo dszasssis do Regulamento de
Concessae ds Bsneficios Fiscais para Incentive ao lnvestimento de acordo com a
informagao prsstada pelos Services ds Apeio ao lnvestimento e ao
Empreendedorisrno.-------------------------------------------------------------------------------------------
----------Zero dois catorzs.- Presents o procssso dois mil s vinte s dois barra APl barra
oaterzs, em nome de GHP trszsntos e sessenta, Limitada, site na Rua Jose Antonie Cruz,
l'll]l'l’l€i'O cento s vinte s quatro, Sao Vitor, Braga, para dslibsracae sobre a proposta ds
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decisao final, relativa a candidature a Beneficios para lnoentivo ao lnvestimento, nos
termos do disposto no numero trés, do artigo nove e em conformidade com 0 disposto no
artigo doze do Re-gularnento de Concessao de Beneficios Fiscais para Incentivo ao
lnvestimento no Conceihc de Vila Verde, conforme 0 artigo dezasseis do mesmo
Regulamento, cuja fotocépia se encontra inserta de folhas cento e onze a cento e
dezassete da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Cfimara delibera, por
unanimidade, aprovar um beneficio de isengao total é sociedade GHP trezentos e
sessenta, Limitada, sita na Rua José Antonio Cruz, nfimero cento e vinte e quatro,
S50 Vitor, Braga, nos termos do disposto na alinea c), do nllimero trés, do artigo
doze, do Regulamento de Concesséo de Beneficios Fiscais para lncentivo ao
Envestimento no Concelho de Vila Verde.--------------------------------------------------------------
----------Zero dois quinze.- Presents 0 processc dois mil e vinte barra FISC barra sete,
Freguesia de Cabanelas para que 0 Orgao Executivo, ao abrigo do disposto no ndmero
dois do artigo cento e nove, ooniugado com 0 disposto no artigo noventa e dois, ambos
do Deoreto-Lei numero quinhentos e cinquenta e cinco barra noventa e nove, de
dezasseis de dezembro, na sua redacao atual, delibere sobre 0 despejo administrativo
dos prédios onde se encontrava em funcionamento os stands de venda de automoveis
referenciados na presents informacao, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas cento
e dezassete a cento e vinte e um da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Ciimara
delibera, por maioria, com a abstengao dos Vereadores do Partido Socialista,
determinar 0 despejo administrative, dos prédios onde se encontrava em
funcionamento as stands de venda de automéveis referenciados na presente
informagéo, ao abrigo do disposto no mimaro dois, do artigo cento e nove,
conjugado com 0 disposto no artigo noventa e dois, ambos do Decreto-Lei nfimero
quinhentos e cinquenta e cinco barra noventa e nove, de dezasseis de dezembro,
na sua redagao atual.---------------------------------------------------------------------------------------~-
--------~-Os Senhoras Vereadores do Partido Socialista apresentaram a seguinte
declaragio: Os elementos documentais apresentados, uma Einica informagéo de nove de
fulho de dois mil e vinte e um, sac manifestamente insufioientes e nao permitem uma
anélise exaustiva do processo em ordem a uma tomada de posicéo, tanto mais tratando-
se de uma atividade que vem sendo exercida naqueles locals ha longos anos, onde,
segundo se consta, a autarquia até jé teré adquirido viaturas, desoonhecendo-se em
absoluto quais cs procedimentos anteriores de iniciativa desta autarquia no sentido de
fazer cessar aquelas atividades. Pelos motivos expostos, os Vereadores do Partido
Socialista votam pela abstencao. ----------------------------------------------------------------------------
--------~~O Senhor Presidents declarou o seguinte: Todos os processos estéo
disponiveis para consulta nos respetivos sen/icos.-----------------------------------------------------
----------Zero dois dezasseis.- Presente a informacao prestada pelo Chefe da Divisao de
Ordenamentc do Territorio, Engenheiro José Bezerra, relacionada com a prorrogagéo do
prazo da Revisao do Plano Diretor Municipal de Vila Verde, cuja fotocépia se encontra
inserta de folhas cento e vinte e dois a cento e vinte e cinco da minuta da presente ata.
DELIBERAQ/101 A Camara delibera, por unanimidade, nao optar pela caducidade do
procedimento de Reviséo do Plano Diretor Municipal de Vila Verde, e fixar um novo
prazo do dezoito meses para a respetiva conciusao, contado a partir de oito de
julho de dois mil e vinte e um, nos termos e conforme proposto na informagao
subscrita pelo Senhor Engenheiro José Bezerra.---------------------------------------------------
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--------~-Zero dois dezassete.- Uma informagao prestada pelo Chefe da Divisao de
Projetos e Obras, Arquiteto Antonio Nogueira, relativa a trabalhos complementares a
executar na sequéncia da obra Empreitada de “Construcao da Ecovia do Rio Cavado -
Troco Mirante — Portocarrero”, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas_ cento e vinte e
seis a cento e vinte e oito da minuta da presente ata. DELIBERACAO: A Céimara
delibera, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada pelo Chefe da Divisiio
de Projetos e Obras, Arquiteto Antonio Nogueira, relativa aos trabalhos
complementares a executar, referenciados na proposta da obra Empreitada de
“Construg:-'50 da Ecovia do Rio Cévado - Trogo Mirante — Portocarrero”.------------------
----------Zero dois dezoito.- Presente uma informacao, prestada pelo Chefe da Diviséo de
Educacao e Promogéo Social, Dr. Adelino Machado, respeitante a atribuigao de um apoio
financeiro no montante de vinte e cinco mil euros, a Assooiacéo Cultural e Musical de Vila
Verde, para fazer face as despesas de funcionamento com o ensino articulado da Musica,
cuja fotocopia se encontra inserta de folhas cento e vinte e nove a cento e trinta e um da
minute da presents ata. DELIBERACAO: A Camara delibera, por unanimidade, atribuir
um apoio financeiro, no montante de vinte e cinco mil euros, a Associagao Cultural
e Musicai de Vila Verde, para fazer face as despesas de funcionamento com 0
ensino articulado de llllfisica.---------------------------------------------------------------------------
~~~~~~~~~~Zero dois dezanove.- Presente um pedido de pagamento de services de
representacao Juridica - Eleito Local, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas cento e
trinta e dois a cento e trinta e sete da minuta da presente ata. --------------------------------------
~~~~~~~~~~0 Senhor Presidente da Camara nao participou na discussao nem na votagéo
por se considerar impedido. --------------------------------------------------------------------------------- --
----------Deliberagao: A Cémara delibera, por unanimidade, proceder ao pagamento
dos honorarios de services de representagéo Juridica — Eleito Local, nos termos e
de acordo com a informagao prestada pela Dr. Filipa Dantas Vilela.------------------------~
----------Zero dois vinte.- Presente o pedido de pagamento de honorérios de
representagao Juridica — Dirigente, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas cento e
trinta e oito a cento e quarenta e trés da minute da presente ata. --------------------------------~~
----------0 Senhor Presidente da Camera nao participou na discussao nem na votagao
por se considerar irnpedido. -----------------------------------------------------------------------------------
----------Deliberacéo: A Camara delibera, por maioria, néo proceder ao pagamento
dos honorarios de servigos de representacao Juridica - Dirigente, tendo em
consideragiio os trés votos contra dos Vereadores do Partido Socialista e os dois
votos a favor dos Vereadores do Partido Social Democrata.-----------------------------------~
-----------Os Senhores Vereadores do Partido Socialista apresentam a seguinte
declaragao: A informacao técnica referente a este assunto apenas veic a ser
disponibilizada aos Vereadores do Pariido Socialista apos a terem solicitado ao Senhor
Presidente de Camara, factc que, no minimo, se estranhal No processo, é requerido o
pagamento de honorarios por uma funcionaria do Municipio, enquanto dirigente, na
sequéncia de processo judicial em que foi parte, no valor de dez mil trezentos e quarenta
euros. Como é referido na informacao técnica entretanto disponibilizada, aos dirigentes da
Administracao local é apiicavei o regime do patrocinio judiciario previsto no Decreto Lei
néimero cento e quarenta e oito barra dois mil e vinte, de dezanove de julho, podendo
ser assegurado...por advogados contratados especificamente para a pratica daquele
patrocinio, mediante despacho de autorizacao do respetivo membro do governo",
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considerando-se “,..reportadas ao Presidents da Camara Municipal...as referéncias feitas
aos membros do Governo e aos dirigentes maximos na Lei numero dois barra dois mil e
quatro, de quinze de ianeiro". Dispoe 0 artigo segundo da Lei nlirmero cento e quarenta e
oito barra dois mii, acima invocada que, relativamente aos dirigentes e demais
funcionarios, e no que concerne ao patrocinio judiciario, o mesmo pode ser assegurado
quando reunidos os requisitos legalmente exigidos, ou seja quando demandados aqueles
funcionérios em virtude do exercicio das suas funcoes, dispondo ainda que 0 mesmo
depende de requerimento do intersssado e despacho de autorizaoao do Presidents da
Camera. Da analise aos ciocurnentos que foram juntos a proposta, néo se pode concluir
que os requisitos respeitantes ao requerimento e despacho acirna indicados tenham sido
cumpridos. Aiias, no mesmo sentido vai a iriformacao tecnica que veio a ser distribuida no
émbito deste assunto, que expressamente refere que “torna-se necessario saber se o
patrocinio iudiciario foi solicitado pela requerente e assegurado por advogado contratado
pelo Municipio, mediante despacho de autorizagao do Presidente da Cémara l\/lunicipal".
Assim, e por nao estarem cumpridos os requisitos de legalidade, os Vereadores do Partl-
do Socialista votam contra. ------------------------------------------------------------------------------------
----------Procedeu-se a leitura da minuta da reuniéio do Executivo, a qual foi aprovada por
todos os elementos presentes na reuniao. --------------------------------------------------------------
---------~E nada mais have-ndo a tratar, pelo Senhor Presidente foi declarada encerrada a
reuniao eram dez horas e e cinquenta minutos, da qual para constar e devidos efeitos foi
lavrada 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 numero trés do artigo cinquenta e sete da Lei numero setenta e cinco barra dois mi! e
treze, de doze de seternbro, para surtir efeitos imediatos. --------------------------------------------
----------E eu, Nuno Miguei Lomba da Mota, Coordenador da Unidade de Contratagao
Publica e Expediente Geral, a redigi, subscrevi e assino. ---------------------------------------------

O Presidents da Camera, i it '_

O Secretario x
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