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----------Aos quatro dias do mes de setembro, do ano de dois mil e dezassete,
realizou-se uma reuniéio ordinaria da Camara Municipal de Vila Verde, no edificio dos
Pagos do Concelho, sob a Presidéncia do Sen'hor Antonio Fernando Nogueira
Cerqueira Vilela, na qualidade de Presidents deste Orgao Autarquico, com a presenga
dos Senhores Vereadores, Manuel de Oliveira Lopes, Julia Maria Caridade Rodrigues
Fernandes, Patricio José Correia Pinto Araujo, José Augusto Marga! Morals, e
Manuela Alexandra Mota Machado Ferreira Nunes. ---------------------------------------------~-
~~~~~~~~--Secretariou 0 Técnico Superior Nuno Miguel Lomba Mota.---------—--~~~-------~~----
----------Verificada a presenga do numero legal de Vereadores foi pelo Senhor
Presidente, declarada aberta a reuniao eram nove horas e trinta minutos. ----------------~~
----------Faltou por motivos profissionais o Senhor Vereador Luis Filipe Oliveira Silva. O
executivo entencieu justificar afalta.-------------------------------------------------------------------
----------BALANCETE: Presente o resumo diario da Tesouraria relativo ao dia um do
més de setembro do ano dois mil e dezassete que acusava um saldo peouniario de
dois milhoes cento e trinta mil e quatrocentos e onze euros e quarenta e oito oéntimos,
cuja fotocopia se encontra inserta a folhas onze e doze da minuta da presente ata.~----
-----~~---EXPEDIENTE: O que segue, acompanhado de todos os processos para
verificagao da Excelentissima Edilidade. ------------------------------------------------------------~~
----------Presente, para aprovagao da Exoelentissima Camara, a ata da reuniao
ordinaria de sete de agosto de dois mil e dezassete, ouja fotocépia se e_z_1oontra inserta
de iolhas treze a vinte e um da minuta cla presente ata. DELIBERAQAO: A Camara
aprova, por unanimidacle, a referida ata.----------------------------------------------------------
----------ANTES DA ORDEM D0
--------—-Um pedidolesclarecimento solicitado pelo Senhor Vereador José
Morais:--------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------“No dia dez de agosto do dois mil e dezassete solicitei ao Senhor Presidente
da Cémara e ao Senhor Vereaclor do Ambiente, por email, os seguintes elementos:----
----------Testes laboratoriais a qualidade da agua no Rio Homem e Cavado, realizadas
nos meses de julho e agosto de dois mil e dezassete, pelo laboratério da ARS Norte;~-
--------~-Testes laboratoriais a qualidade da agua no Rio Homem e Cavado, realizadas
nos meses de julho e agosto de dois mil e dezassete, realizado(s) por laboratorio(s)
privado(s) a pedido do Municipio de Vila Verde, em especial da Praia Fluvial do
Faial; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------Cornunicagao da ARS Norte dirigida nos meses de julho e agosto de dois mil e
dezassete ao Municipio de Vila Verde, relativa aos testes/resultados da qualidade cia
agua nos Rios Homem e Cavado, em especial da Praia Fluvial do Faial; -------------------
----------Comunicagao do Municipio de Vila Verde a ARS Norte, nos meses de julho e
agosto de dois mil e dezassete, relativa aos testes/resultados da qualidade da agua
nos Rigs Homem e CévadO;;_;_;_....;.....‘..;_;-;_;;_‘;;;;-_-;;....'...;..;_'_;;’;;‘;_‘_;;‘;;;'_;;;;__.;.;..;.;.;.;L_’;I;'-I.l.’;LLlQlL;.;.'..I§.’H ” ”

----------Na resposta que me chegou por email no dia dezasseis de agosto de dois mil
e dezassete, foram enviados alguns documentos, no entanto faltam outros mais
importantes, ou seja, cépia dos dooumentos enviados pelo Delegado de Saiiide (ARS
Norte) ao Municipio de Vila Verde no inicio do més de agosto de dois mil e dezassete.
Perante tal faiha, solicitei novamente por email, a dezoito de agosto copia dessas
comunicagoes por parte do Delegado de Saude. Nao obtive respostas até hoje.

1/6

M
all

1



Fls
ATA DA Rsurvifiio ORDINI-'\RlA DE 04:09/2011

Também questionei se 0 laboratorio SUMALAB foi 0 unico ao qual o Municipio de Vila
Verde recorreu para analisar as aguas balneares. E uma vez mais fiquei sem
resposta. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------Reforgo agora a necessidade de obter respostas claras a essas duas
questoesz------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------Copia das comunicagoes enviaclas pelo Delegado de Saiide para o Municipio
de Vila Verde em agosto de dois mil e dezassete. -------------------------------------------------
--------—-A SUMALAB foi o unico laboratorio privado a quem o Municipio de Vila Verde
recorreu em dois mil e dezassete para analise das aguas balneares? Se néio foi,
solicito copia dos resultados obticlos. ----------------------------------------------------------------~~
----------Por ultimo, solicito uma vez mais cépia de TODOS os resultados laboratoriais
da SUMALAB, relativamente a aguas balneares, em especial os que foram enviados
ao Municipio de Vila Verde em agosto de dois mil e dezassete.--------------------------------
----------Estas questoes estao claramente relacionadas com a interdigao da Praia
Fluvial do Faial, uma matéria muito sensivel, que importa riscos para a saude publica
e que 0 Municipio de Vila Verde encara com uma grotesca leviandade, atrasando as
respostas as questoes colocadas, ocultando dados e assumlndo comportamentos de
absoluta transgressao pondo em risco a saude de todos os que frequentam o Faial.
Fico mesmo a pensar que a ocultacao de tais documentos remetidos pela ARS Norte,
se confirmarem a existéncia de salmonelas nas aguas balnaares do Faial, poderao
configurar um oomportamento doloso por pane do Presidents da Camara e do
Vereador do Ambiente. Urge por isso esclarecer aprofundadamente esta questao e
perceber o comportamento do Municipio de Vila Verde. A interciigao da Praia Fluvial do
Faial durante toda a época balnear fol altamente lesiva para a Vila de Prado e para a
imagem do Concelho de Vila Verde. Aguardo resposta a estas questoes bem como
copia dos documentos solicitados 0 mais urgente possivel”.----------------------------------~~
--------~—No seguimento, interveio 0 Senhor Vereador Patricio Araujo: “para
esclarecer que, no dia dezassete de agosto, enviei um email ao Senhor Vereador José
Morals, remetendo um total de vinte e quatro anexos, que correspondem a toda a
documentacao que possuo sobre esta matéria. Mais esclarego que a Camara
Municipal so tem analises realizadas pelo laboratério SUMALAB, que é um laboratorio
acreditado pelo Instituto Portugués de Acreditagao (IPAC), conforme determina o
numero cinco, do artigo sexto, do Decreto-Lei cento e treze barra dois mil e doze, pelo
que junto copia do email enviado ao Senhor Vereador Jose Morais", cujas fotocopias
se encontram insertas de folhas vinte e dois a vinte e seis da minuta da presents
ata. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------ZERO UM.- CONHECIMENTOS BARRA RATlFlCA(;6ES.- Zero um zero
um; Para conhecimento do executivo, presentes as listagens elaboradas pela Divisao
de~Aguas re Saneamento, relativas aos despachos proferidos l pelo Senhor Vereador do
Ambiente, Despono e Atividades Econémicas, em processos de fornecimento de agua
e recolha de aguas residuals domésticas, cuja fotocépia se encontra iqserta de folhas
vinte e sete a trinla e um da minuta da presents ata. DEl_lBERA(;AO: A Camara
toma conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------------
--------~-Zero um zero dois.- Para ratificagao da Excelentissima Camara, presente 0
processo numero zero lrés barra dois mil e dezassete barra quatrocentos e quarenta e
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sete, em nome de Maria Lurdes Silva Soares Femandes, sito no lugar da Ramada,
Freguesia de Turiz, relativo a emissao de certidao de compropriedade, cuja fotocopia
se encontra inserta a folhas trinta e dois e trinta e trés da minuta da presente ata.
DELIBERAQZAO: A Céimara ratifica, por maioria, com a abstengéo da Senhora
Vereadora Manuela Machado a emisséio cla respetiva certidéio cle
compropriedade. -----------------------------------------------------------------------------------------~~
----------A Senhora Vereadora Manuela llllachado apresenta a seguinte declaragéo:
“Em rigor, neste caso, nao se aplica a compropriedade a prédios urbanos. No entanto,
a decisao ja foi tomada e, por isso, abstenho-me. Acrescento que, ainda, nao me fol
fornecido o parecer dos servigos sobre qual a quota ideal que, pela sua
exequibilidade, nao inviabilize a rentabilidade economica nao urbana, que, nos prazos
legals deveria ter sido disponibiiizado esse parecer até dezassete de julho de dois mii
e dezassete".------~~---------~-~----------~----------------~~»-----------------------~-~~~---~»------~~------
---------~Zero um zero trés.- Para ratificagao da Excelentissima Camara, presente o
processo nifimero zero trés barra dois mil e dezassete barra quatroceritos e quarenta e
oito, em nome de Maria Lurdes Silva Soares Fernandes, sito no lugar de Santo
Amaro, Freguesia de Vila Verde e Barbudo, relativo a emissao de certidao de
compropriedade, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas trinta e quatro a trinta e
seis da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Camara ratifica, por maioria,
com a abstengao da Senhora Vereadora Manuela Machado a emissao da
respetiva certidao de compropriedade.------------------------------------------------------------
----------A Senhora Vereadora Manuela Machado apresenta a seguinte declaragéio:
“Neste caso, nao se verifica a condigao necessaria de unidade de cultura mas, a
semelhanga da situagao anterior e pelo motivo invocado previamente, abstenho-me.
Acrescento que, ainda, nao me foi fornecido o parecer dos sen/igos sobre qual a quota
ideal que, pela sua exequibilidade, nao inviabilize a rentabilidade economioa nao
urbana, que, nos prazos legals deveria ter sido disponibilizado esse parecer até
dezassete de julho de dois mil e dezassete".»-------------------~~~~--~------------—~-------~~------
----------ZERO DOlS.- DlVERSOS.- Zero dois zero um.- Presente o processo zero um
barra dois mil e dezassete barra duzentos e vinte, em nome de Nuno Miguel Ferreira
da Cunha, sito no lugar de Aguela, Freguesia da Lage, para deliberagao para
reconhecimento de que o acerto de areas nao prejudica o correto ordenamento do
territério, com base nas informagoes técnicas constantes do processo, cuja fotocopia
se encontra inserta de folhas trinta e sete a quarenta e cinco da minuta da presente
ata. DELIBERAQAO: Deliberado, por unanimidade, reconhecer que o acerto néo
prejudica 0 correto ordenamento do territorio, nos termos das informagoes
técnicas prestadas.---------------------------------------------------------------------------------------
--------~-Zero dois zero dois.- Presente o processo zero um barra dois mil e catorze
barra quatrocentos ecinquentae »dois,~em~nome de Adelaide dedesus "Mota,”"sito" no
lugar de Chouso, Uniao das Freguesias da Ribeira do Neiva, para deliberar sobre a
caducidade da licenga ao abrigo do disposto no niimero cinco do artigo setenta e um
do Regime Juridico de Urbanizagao e Edificagao por forga da aplicacao do disposto
no numero dois do referido artigo, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas
quarenta e seis a quarenta e nove da minuta da presente ata. DELIBERAQAO:
Deliberado, por unanimidade, declarar a caducidade cla licenga, ao abrigo do
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disposto no numero cinco do artigo setenta e um do Regime Juridico de
Urbanizagao e Edificacao por forga da aplicagao do disposto no numero dois do
referido artigo, pelas razoes invocadas nas informagoes constantes do
processo.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
---------~Zero dois zero trés.- Para aprovagao da Excelentissima (Samara, presente a
toponimia cla antiga Freguesia da Carreiras Sac Tiago, apresentada pela Uniao de
Freguesias do Carreiras Sac Miguel e Carreiras Sac Tiago, cuja fotocopia se encontra
inserta de folhas cinquenta a cinquenta e dois da minuta da presente ata.
DELIBERAQAO: A Cémara delibera, por unanimidade, aprovar a referida
toponimia.----------------------------------------------------------------------------------------------------
--------~~Zero dois zero quatro.- Uma informagao subscrita pelo Senhor Engenheiro
José Bezerra, relacionada com a atribuigao de dois novos toponimos, na antiga
Freguesia de Barbudo, e solicitados pela Junta de Freguesia de Vila Verde e Barbudo,
designados por “Rua Miguel Torga" e “Travessa Miguel Torga", cuja fotocopia se
encontra inserta de folhas cinquenta e trés a cinquenta e cinco da minuta da presente
ata. DELIBERAQAO: A Camara delibera, por unanimidade, aprovar a atribuigao
dos dois topénimos designados por “Rua Miguel Torga" e “Travessa Miguel
Torga", conforme solicitado pela Junta de Freguesia de Vila Verde e Barbudo de
acordo com a informagao prestada.----------------------------------------------------------------
----------Zero dois zero cinco.- Presente, para efeitos de aprovagao da submissao a
discussao pubtica, a decorrer pelo periodo de trinta dias, a contar da data da
publicacao da respetiva deiiberagao, nos termos legals, o Projeto de Alteragao do
Regulamento Municipal de Urbanizacao e Edificagao (RMUE), que segue em
anexo at presente proposta, da mesma fazendo parte integrante, e, para efeitos de
ulterior aprovacao da Assembleia Municipal, ao abrigo do disposto na alinea g), do
numero um, do artigo vinte e cinco, do Anexo 1, da Lei setenta e cinco barra dois mil e
treze, de doze de setembro, cuja fotocopia se encontra inserta de folljas cinquenta e
seis a sessenta e trés da minuta da presente ata. DEUBERAQAO: A Camara
delibera, por unanimidade, aprovar a submissao a discussao a decorrer pelo
periodo cle trinta dias, a contar da data da publicagao da respetiva deliberagéo,
nos termos legais, o Projeto de Alteracao do Regulamento Municipal de
Urbanizagao e Edificagao (RMUE), para efeitos de ulterior aprovagao pela
Assembleia Municipal, tudo nos termos cla Proposta do Senhor Vereador da
Qualidade, Ordenamento e Gestao do Territério.-----------------------------------------------
----------A Senhora Vereadora Manuela Machado apresenta a seguinte declaragéio:
"Voto favoravelmente a discusséio piiiblica da proposta de regulamento apresentado
pelo executivo Partido Social Democrata. Nao significa, porém, que o projeto de
aiteracao ao regulamento merega a minha concordancia - bem pelo contrario.
Aparentemente, ~-no ~ meu~~entender,~ ~ estamos i perante l uma tpropostair que""'"introduz
ambiguidade na interpretagao de algumas normas e contribuira para o aumento de
encargos desproporcionais para 0 erario pijiblico. Refiro como exemplos:------------------
---~------Algumas alteragoes lntroduzem ambiguidades interpretativas (ex.: alinea a) do
numero um do artigo trinta e quatro e desproporcionalidade como é 0 caso da
proposta de aiteragao de trinta para oitenta quartos na alinea b) do numero um do
artigo trinta e cinco.-----------------------------------------------------------------------------------------
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----------Também o artigo cinquenta e oito nao traduz qualquer alteragao; de facto
propoe-se a revogagao do numero dois na nova proposta quando tal ja esta previsto
no regulamento atual. ------------------------------------------------------------------------------------~~
--------~-A redagao da alinea a) do numero cinco do artigo sessenta e dois, é proposta
com o intuito de permitir a construcao em looais onde a rua so encontra em “tetra
batida” 0 que futuramente representara um encargo para o municipio. Esta norma nao
pode nem deve ser votada favoravelmente, pois conduzlra a situagoes de encargos
desproporcionais para o erario publico e tem apenas como objetivo resolver alguma
situacao de alguns dos proponentes.------------------------------------------------------------------
----------Mas o objetivo deste ponto da ordem de trabalhos é apenas por em discussao
piiiblica as alteragoes a introduzir ao Regulamento Municipal de Urbanizacao e
Edificacao, por isso voto tavoraveimente a submissao a discusséo publica do Projeto
de Alteracao do Regulamento Municipal de Urbanizacao e Edificacao (RMUE). Como
sempre 0 Partido Socialista, com 0 sentido de responsabilidade que lhe é
caracteristico, analisara em pormenor o documento, em sede de discussao publica, e
fara as propostas de alteragéo que contribuirao para a efetiva melhoria deste
regulamento".------~~~-----------------~~~--------------------------~~--—~----~-~----~-~~~-~------~~~---------
----------Zero dois zero seis.- Presente, para aprovagao da Excelentissirna Camara, a
minuta do contrato-promessa de cedéncia, a celebrar entre os Senhores Anibal
Rodrigues Martins e mulher, Maria Cerquelra da Costa, e o Municipio de Viia Verde,
para exploragao da agua cuia nascente esta localizada no prédio rustico identificado
no contrato, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas sessenta e quatro a sessenta
e seis da minuta da presente ata. DELIBERACAO: A Camara delibera, por
unanimidade, aprovar a minuta do contrato-promessa de cecléncia, a celebrar
entre os Senhores Anibal Rodrigues Martins e mulher, Maria Cerqueira da Costa
e 0 Municipio de Vila Verde, para exploragao da agua cuja nascente esta
localizada no prédio rustico identificado no contrato.---------------------------------------»
----------A Senhora Vereadora Manuela Machado apresenta a seguinte declaragao:
"Voto favoravel. Porém, no meu entender, a clausula segunda esta ferida de
ilegalidade: nao é a Camera que tem competéncia para reconhecer o interesse
publico municipal, mas sim a Assembleia Municipal. Uma vez que a Assembleia
Municipal ainda nao se pronunciou, em meu entender, deveria ser deliberado propor a
assembleia 0 reconhecimento do interesse publico Municipal na aquisicao desta agua,
bem como a aprovacao das condigoes do contrato."----------------------------------~-----------
----------Zero dois zero sel:e.- Presente um pedido de atribuigao de um subsidio ao
Regimento de Cavalaria Numero seis (integrado no Ministério da Defesa Nacional -
Exérclto Portugués - Brigada de lnten/engao), para apoiar as despesas de
participagao do XXXIV Concurso Nacional Combinado, cuja fotocopia se encontra
insertade ~ folhas rsesseniarie sete ~a'~sessenta "e "nove ~da "minuta r das presente""ata";'
DELIBERACAO: A Céimara delibera, por unanimidade, atribuir um apoio
financeiro no montante de € 1.000,00 (mil euros), para os fins pretendidos. ---------
----------A Senhora Vereadora Manuela Machado apresenta a seguinte declaracao:
"Sugiro que seja retificada a clausula oitava na parte onde se diz “empresa" para
"instituigao (Camara Municipal de Vila Verde)".--------~--~~~-~----~~--~~~~-—~~—--------~~~»--------
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~~~~~~~~--Procedeu-se a leitura da minuta da reuniao do executivo, a qual foi aprovada
por todos os elementos presentes na reuniao. ----------------------------------------------------~~
----------E nada mais havendo a tratar, pelo Senhor Presidente toi declarada encerrada
a reuniao eram dez horas e quarenta minutos, da qual para COl'lS’[E1i' e devidos efeitos
foi lavrada a presente ata que vai ser devidamente assinada, consignando-se que
todas as deliberagoes dela constante foram aprovadas em minuta no final da reuniao,
nos termos do numero trés do aitigo 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 Miguel Lomba Mota, Técnico Superior, a redigi, subscrevi e
assino. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------~

O Presidente da Céimara, “~—-"-‘
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