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CANIARA MUNICIPAL DE VILA VERDE

EDITAL N° 64/ 2018
------Dr. Antonio Fernando Nogueira Cerqueira Vilela, Presidente da Camara Municipal de Vila
Verde: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Torna pL'|b|ico, para cumprimento do estipulado no artigo 56° do Anexo I da Lei n°75/2013, de
12 de setembro, de que, em reuniao do executivo, realizada em 15 de novembro do corrente,
foram tomadas as seguintes deliberagoes, com eficacia externa: -------------------------------------------------Aprovar, por maioria a ata da reuniao ordinaria de 05 de novembro de
------Tomar conhecimento das Iistagens dos despachos proferidos pelo Sr. Vereador do Ambiente,
Desporto e Atividades Economicas, em processos de fornecimento de agua e recolha de aguas
residuais domésticas respeitantes ao més de outubro. ----------------------------------------------------------------Deliberar, por unanimidade, atentos os pareceres da Divisao de urbanizagao e Edificagéo e
da Divisao Juridica, que a decisao tende para o indeferimento. Notificar 0 requerente para se
pronunciar por escrito, querendo, no prazo de 30 dias iJteis,referente ao processo 01/2018/33,
referente a Construgéo-lndﬂstria Transformadora, sita no lugar de Tomada, freguesia de Oleiros,
em nome de Maria Emilia Estrada Araiijo. --------------------------------------------------------------------------------Deliberar, por unanimidade, declarar a caducidade da Iicenga de construgao, ao abrigo do
disposto no n°5, do art° 71° do RJUE, por forga da aplicagao da alinea d), do n°3 do art° 71° do
RJUE, referente ao processo ao processo 01/2011/1479, em nome de Elisabete Gongalves de
matos Paiva de uma construgéo de habitagao, sita no lugar de Santo Isidro, Freguesia de
Sabariz. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberar, por unanimidade, declarar a caducidade de licenga de construgao, ao abrigo do
disposto no n°5, do art° 71°, do RJUE, por forga da aplicagao da alinea d), do n°3 do art° 71° do
RJUE, referente ao processo 01/2009/921, em nome de José da Silva Gongalves, referente a uma
construgéo de habitagéo, sita no loteamento n°9/1994 - Lote 16, no lugar de Gandara, freguesia
de Turiz. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberar, por unanimidade, que se executem as obras de urbanizagao em falta, ao abrigo do
disposto no art° 84° do RJUE. Deveré aferir-se futuramente, se os custos inerentes a execugao
das obras poderao ser imputadas a massa insolvente, respeitante ao processo n°02/2005/10857,
em nome de Construtora da Loureira, Ld“, sita no lugar de Covelo.----------------------------------------------Deliberar, por unanimidade, emitir parecer favoravel para emissao de certidao de
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compropriedade, ao abrigo do artigo 54°, n°1, da Lei N°91/95, de 2 de setembro, referente ao
processo 03/2018/684, em nome de Vasco Antunes de Oliveira, sito no lugar de Campo, da
freguesia de Valdreu. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberar, por unanimidade, emitir parecer favoravel para emissao de certidao de
compropriedade, ao abrigo do artigo 54°, n°1 da Lei n°91/95 de 2 de setembro, referente ao
processo 03/2018/757, em nome de Paulo Manuel Ferreira Oliveira, sito no lugar de Botao, da
freguesia da Lage. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberar, por unanimidade, atentos os fundamentos constantes no parecer juridico , que a
decisao tende para o indeferimento. Conceder o prazo de 10 dias uteis para que a BG Build Grow
SA se pronuncie por escrito, querendo, ao abrigo do direito de audiéncia prévia, referente ao
indeferimento do pedido de reposigao do equilibrio economico-financeiro do contrato de
empreitada designado por “reabilitagéo do Edificio da Antiga Adega e Area Envolvente. Os
Senhores Vereadores do

PS

proferiram

a declaragéo de voto inserta na respetiva

minuta.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberar, por unanimidade, aprovar o relatorio de ponderagao da discussao publica

e

remeter o dossier da Proposta de Alteragao do Regulamento do PDM a Assembleia Municipal para
efeitos de aprovagao e posterior publicagao em Diario da Republica. Deliberar prorrogar o prazo
de alteragao do Regulamento do Plano por um periodo de trés meses ou 90 dias. ---------------------------Deliberar, por unanimidade, atribuir os subsidios as Associagoes e Coletividades do Concelho
para o ano 2018. Deliberar que se proceda a seguinte retificagéo: Onde se lé “AEVlVER” deveré
ler-se “Associa<;é‘\o Empresarial do Vale do Homem”. ------------------------------------------------------------------Deliberar, por unanimidade, atribuir um apoio ﬁnanceiro no montante de € 500,00 (quinhentos
euros) ao

Grupo Desportivo de Prado, para apoiar a participagao do atleta Tiago Alves nos

Campeonatos da Europa de Sub21 em Taekwondo, que decorrerao na Cidade de Varsovia
(Polonia), entre os dias 08 e 11 de novembro de 2018. ---------------------------------------------------------------Deliberar, por unanimidade, atribuir os subsidios aos Clubes Federados do Concelho,
referente ao ano desportivo 2018/2019, que militam nas diversas divisoes e escaloes, nas
modalidades coletivas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberar, por unanimidade, atribuir o apoio financeiro ao Grupo Desportivo de Prado, no
montante de € 1.739,27 (mil setecentos e trinta e nove euros e vinte e sete céntimos), para
pagamento do IMI.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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------Deliberar, por maioria,aprovar a proposta apresentada pelo Vereador do Ambiente, Desporto
e Atividades Economicas, relativa ao tarifério para o ano de 2019 a aplicar aos servigos mu nicipais

de abastecimento publico de agua, de saneamento de aguas residuais urbanas e de gestao dos
residuos solidos urbanos. Os Vereadores do PS e os membros do executivo do PSP proferiram as
declaragoes de voto insertas na respetiva minuta.----------------------------------------------------------------------Deliberar, por unanimidade aceitar a caugéo no valor de € 51.013,00 euros, ao abrigo do
disposto no artigo 54° do RJUE, através da hipoteca de uma fragao predial destinada a coméroio,
do processo 01/2018/11, em nome de Regago Solene, S.A. --------------------------------------------------------Deliberar, por unanimidade, emitir parecer favoravel para emissao de certidao de
compropriedade, ao abrigo do artigo 54°, n°1 da Lei n°91/95, de 2 de setembro, referente ao
processo 03/2018/745, em nome de Fernando Barros da Silva. ---------------------------------------------------- Para constar e devidos efeitos se publica o presente e outros de igual teor, que vao ser
afixados nos lugares do estilo. -----------------------------------------------------------------------------------------Pagos do Municipio de Vila Verde, em 19 de novembro 2018
O Presidente da Camara,

ll presente odital é aﬁxado

1

clo prazo d-_-i

dias em ll/_£L/iL(§ Ti

5-etirado em

/

/

@441 E»

O(A) Funcionério(a)

I

