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--------~~Aos dezoito dias do més de setembro, do ano de dois mil e dezassetewrealizou—se
uma reuniéo ordinaria da Camara Municipal de Vila Verde, no edificio dos Pagos do
Concelho, sob a Presidénoia do Senhor 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, Jose Augusto Margal Morals, e Manuela Alexandra
Mota Machado Ferreira Nunes. -----------------------------------------------------------------------
----------Secretariou o Técnico Superior Nuno Miguel Lomba Mota.----------------——-------~
-----Z----—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. A
Cémara. por unanimidade, entendeu justificar a falta.------------------------------------—-—
------BALANCETE: Presente o resumo diario da Tesouraria relativo ao dia quinze do
mes do setembro do ano dois mil e dezassete que acusava um saldo peouniério de um
milhao setecentos e noventa e nove mil e setenta e quatro euros e oitenta e um céntimos,
cuja fotocopia se encontra inserta a folhas dezoito e dezanove da minuta da presente
ata.-----------------------------------------------------------------------------------------------------—-—
---------EXPEDIENTE: O que segue, acompanhado do todos os processos para
verificagéo da Excelentissirna Edilidade.————————————————————————————_~_'—.i-%~,~é~,~+--_-_--
—-—--—-Ficou agendada a realizagao de uma reuniao extraordinaria do exeou_ti,v,o,‘piara o
dia vinte e oito de setembro, as nove horas e trinta minutos, nao merecendo oposigéio por
nenhum dos presentes.-------------------------------------------------------.j-5+_~1¥¢f+%~-;+-—-
—-—-Presente, para aprovagao da Excelentlssima Camara, a ata da reuniao ordinaria
de quatro de setembro de dois mil e dezassete, cuja fotocopia se encontra inserta de
folhas vinte a vinte e cinco cia minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Camara
aprova, por-unanimidade, a referida ata.---------------------------—--:--------------------——
-------ANTES DA ORDEM D0 DIA:i—-———-—-—-—--—--—-~—-—--~-~-----—--—————-
~~~~~~~--O Senhor Presidente solicita que seja integrado na ordem de trabalhos o
contrato-promessa de cedéncia outorgado entre o Municipio de Vila Verde e os Senhores
Anibal Rodrigues Martins e mulher, Maria Cerqueira da Costa, aprovado na reuniao do
executivo anterior, cuja fotocopia se encontra insena de folhas vinte e seis a vinte e oito
da minuta da presents ata. DELIBERAQAO: A Céimara aceita que o assunto seja
integrado na presente reuniéo. Delibera-se, no seguimento, por unanimidade, a
aprovagao do contrato-promessav apresentado, o qual substitui 0 avprovadowna

u - r - ' ' ' - 'feun |aQ prete|'| ta____......................,........................ ..............................................____.____.__.._._________._______________.................. .....___

-——-—-+Uma ,de¢=lara950 da $enho,ra.\!ereadora, Manuela .lvlachado1-—+--——~+~:-+-w+<e<+----
__;;.__;"Atendendo que poderé ser aililtima reuniao em "que participo como_Verea_dora,
dirijouma mensagem a todos os Vilaverdensesii-———'—~~~~~~~~~~~~~~~——',——,—,-’---~»
4-~~~~~~--Foi uma honra pocler representa-los neste executivo. Fui determinants na defesa
dos interesses de todos os Vilaverclenses, na exigéncia de rigor na gestao do
patriménio publico e inabalavel a exigir transparéncia e cumprimento das Leis da
Repfzblica. Reconhego, contudo, que o que se fez nestes quatro anos ficou muito aquém
das minhas expectativas e certamente, da grande maioria dos Vilaverdenses. O nosso
Concelho tem um imenso potencial de desenvolvimento, que merece ser alavancado
pelo(s) proximo(s) executivo(s)".-----1:11:Z1:1:-I:1:1I1----I:--------»~~---------------~
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----------0 Senhor Vereador José~Morais solicita que aseja anexado a~na~~~-ordema~~de
trabalhos uma noticia que alude ao seguinte tema: “CNE manda Camara de Vila Verde
retirar outdoors que anunciam obras", cuja fotocopia se encontra inserta a folhas vinte e
nove e trinta da minuta da presente ata. Sobre este assunto o Senhor Vereador apresenta
as seguintes questoes:---------------------------------------------------------------------------------------
----------“Faoe a noticia publicada no final da semana passada, dando conta de uma
decisao da Comissao Nacional de Eleigoes, obrigando a Camara de Vila Verde a retirar os
outdoors publicitarios em vinte e quatro horas, solicito a seguinte informagao:~~~~~~~-é-------
------~-~-Copia da notificagao que a CNE enviou a Camara de Vila Verde;~~~-~-------—-—----—-
—--—--—--Quantos outdoors (iguais aos visados pela CNE) foram colocados pela Camara de
Vila Verde nos ultimos meses?--»~~~~~-~-~---------------~-~-~-~---------------~---~~--------------
---------Qual o custo total (produgao, estruturas e colocagao) de todos os outdoors
colocados?----------------------------------------------------------------------------------------—---
-------A contratagéo do sen/igo de produpéo, estruturas e colocagéo de outdoors
mereceu concurso publico?-~~~-~--~-~——----——-—------~~~~---------------~~~——----—~~~»~-~~»~~----~--
-------Solicito cépia das faturas do sen/igo prestado pela produgao, estruturas e
colocagao de tais outdoors."-----------------------------------------------------------------------
—-------No seguimento, pronunciou-se 0 Senhor Presidente dizendo: “As questoes
colocadas serao respondidas em momento proprio"---------~~_—--—=--------+¢%——
~~~~~~~~ZERO UM.- CONHECIMENTOS BARRA RATlFlCA(_;0ES.- Zero um:,;Z‘e_ro
Para conhecimento da Excelentissirna Camara, presents 0 Acordo entre Parcerias para o
Desenvolvimento do Plano lntegrado e lnovador de Combate ao lnsucesso,Escolar,,do
Cavado, sobre o assunto a Técnica Superior de Educagao, prestou a informagaocuja
fotocopia se anexa, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas trinta e um a qiuarenta e
cinco da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Camara toma conhecimento.----
.----------ZERO l30lS.- DlVERSOS.- Zero dois zero um.- Presents uma informagao
prestada pelo juri de procedimento relativo ao relatorio final do procedimento “dois mil e
dezassete-oitenta e Requalificagao e Modernizagao da Escola Basica da Vila de Prado",
para deliberagao de decisao de nao adjudicagao nos termos da alinea b) do nilzmero um
do artigo setenta e nove do Codigo dos Contratos Publicos, cuja fotocop_i_a se encontra
inseita a folhas quarenta e seis da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Camara
delibera, por unanimidade, néo adjudicar o procedimento “dois mil e dezassete -
oitenta e um - Requalificagéo e Modernizagéo da Escola Bésica da Vila de
Pfado”___ _ __ 2 ._______________________..i_.______...,._..,.......__._.‘..;._..___

-—-—-—A Senhora Vereadora Manuela llllachado apresenta a seguinte ideelaravgaoz
?‘Voto favoravelmente porque se trata de cumprir com uma formalidade sem az qual nap é
possivel dar seguimento ao ‘procedimento ‘de ‘concurso "para Requalifipagao -‘e
Modernizapao da Escola Basica da Vila de Prado. Na realidade, é essencial iaprovarsesta
proposta para que, de imediato, se encete novo processo de concurso, pois urge reabilitar
esta Escola em nome do bem-estar de professoreslfuncionarios e alunos que nela,
respetivamente trabalham e estudam e que merecem as melhores condigoes de trabalho
e de estudo. Basia de eleitoralismo bacoco por parte do executivo Partido Social
Democrata. Nao posso aceitar que os Vllaverdenses, e em particular os Pradenses,
sejam sucessivarnente enganados por este executivo que teima em anunciar obras,
colocar outdoors anunciando grandes investimentos e nada ooncretizar. Este caso da
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Escola é um exemplo claro do aincompeténcia deste executivo que naooacautelu
devidamente as condicoes do projeto, valor da obra e condigoes do caderno do encargos
do modo a que ficasse salvaguardada a existéncia do concorrentos om nurnero suficionte
para nao deixar dosorto este concurso. Esta situagao, leva a que tenha grande apreensao
quanto ao desfocho do outros concursos amplamente anunciados, om especial os
referentes aos projetos do investimento om obras do saneamento candidatados a fundos
comunitarios, e cujo valor global ronda os trés milhoes do euros com financiarnonto a
oitenta o cinco por cento. Nao consoguimos vislumbrar motivos validos para que
concursos abertos entre os moses do janeiro e abril continuem sem ser adjudicados e
iniciados. Qual é, Senhor Presidonte, o sou proposito ao nao dar inicio a estas obras?
Estara o Senhor Presidento a preparar-so para anular estes concursos tam bém? Estara o
Senhor Presidente a preparar-so para desistir do todos estes investimentos com o
objetivo do privatizar mais um sen/loo em Vila Verde? Estas sao perguntas para as quais
é fundamental que o Senhor Presidente do respostas". -------------------------------------
----------0 Senhor Presidente, no seguimento, esclareceu: “Na sequéncia das questoes
colocadas pela Senhora Vereadora Manuela Machado, e relativamonto ao processo do
requalificacao e modernizacao da Escola Bésica da Vila do Prado, informo que o mesmo
foi submotido a concurso com um Caderno do Encargos elaborado do forma profissional
pelos técnicosrdo Municipio e que esta obra apenas vai ser oxocutada polo ll/lVu_nvicipio
porque o atual Governo nap o fez, e nao 0 ia fazer, sendo que a mesma é propifiedad_e“do
Estado a quem competia a realizagao destas obras. O atual Govorno do Portugal_apfe_nas
disponibiliza para esta obra 75.000,00€ (sotenta e cinco mil euros), sendo quei,o_ro_stanto
resulta do fundos comunitarios que o Municipio do Vila Verde soube captar no ambito do
Pacto para o Desenvolvimento o Coesao Territorial da CIM do Cavado que foi assinada no
dia -cinco do agosto do dois mil e quinze, ou seja, ainda no tempo do Governo do Partido
Social Democrata. Acresco, ~ainda, que o Municipio do Vila Verde vai invostiriino
patrimonio do Estado, cerca do moio milhao do euros, substituindo, assim, orEstado,
nosta responsabilidado. Talvez fosso proferlvel que a Senhora Vereadora reconhocesse o
trabalho e o investimento realizado por este Municipio om equipamento oscolares e que
permite, agora, que Vila Verde soja um concelho com um Parque Escolar do grando
qualidade. Nesta situacao em particular, a Senhora Vereadora deveria congratular-so com
a acao do Municipio que val permitir que esta Escola Basica dois/trés e a Escola Bésica
dois/tres do Vila Verde sejam roqualificadas o modernizadas, tornando assim go concelho
do Vila Verde, um concelho exemplar om termos do Parque Escolar o do acosso av uma
educacao do qualidade para tocias as suas criancas e jovens. Relativamonte jasV.qu,esl6es
relativas a outras obras, quer em termos do saneamento quer em }termos_V[do
roqualificacao urbanistica, pode a Senhora Vereadora estar tranquila quefolas {sorao
mesmo para executar, assim compo muitas outras que ainda serao objeto do concurso a
curto prazo. Estao neste caso -- e so na Vila de Prado -, a Requalificacao do Largo
Comondador Sousa Lima, a Praca Antunes Lima e o Largo Antunes Lima, assim como a
Redo do Ecovias o Ciclovias Urbanas. Nunca, em momento algum, foram anunciados ou
promovidos concursos para obras que tonham sido anulados o ostas nao tonham sido
oxecutadas".——------------------------------------——i—-——----~—-——-—-—-—-—
-——-—--Zero dois zero dois.- Presonte uma informacao prestada pela Jurista Filipa Vilela,
relacionada com o Recurso Hierarquico do ato administrative do processo zero um barra
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dois mile dezasseis barra soiscontos o dez, em nome do Pedro Adriano Antunesda-Silva,
respeitanto a construgao do habitacao, sita no Lugar do Casais - Aboim da Nobrega o
Gondomar, cuja fotocopia so encontra inserta do folhas quarenta e seto a sessenta e
quatro da minuta da prosonto ata.-----------------------------------------------------------------------
----------0 Senhor Vereador Manuel Lopes nao participa na votacao, uma vez que o
recurso hierarquico apresentado é do um ato administrative por ole oxarado.--------------~~--
----------DELIBERAQAO: A Camara delibera, por maioria, concedor provimento
parcial ao recurso hierérquico, nos termos propostos no Parecer Juridico da
Divisao Juridica.------------------------~~-~~--~---------------~~~~-------------~-~~--------------——----
-----~~--»A Senhora Vereadora Manuela Machado apresenta a seguinte declaragao:
"Tendo om considoracao o teor das informacoes tocnicas prestadas, o toor do recurso
hiorarquico e 0 parecor jurldico prostado pela Dr“ Filipa Dantas Vilela, corroborado peia
Chofo do Divisao Jurldica Dra. Angela Pinhoiro, voto favoravelmonte o provimonto parcial
ao recurso hierarquico, tal como proposto na parto final do sobredito parecorjuridico".—-—-
-------Zero dois zero trés.- Presonte o processo zero um barra dois mil e dezasseis
barra seto, em nome do Jose Augusto do Queiros Peroira, do uma construgao do
habitagao, muros o son/ontias, sita no loteamento ndmoro seto barra dois mil e trés - lote
dois lugar do Agrolo, Freguesia do Parada do Gatim, rolativo a caducidade do liconga do
construcao ao abrigo do numero cinco do-zsartigo sotenta o um do Regime_,_J_urid_ico_ do
Urbanizacaoo Edificacao, cuja fotocopia so encontra inserta a folhas sessentaojcincogda
minuta da presonte ata. DELIBERACAO: A Camara delibera, por iji1‘_a‘,>n,iri1‘,ldV-ado,
deciarar a caducidade da licenga ao abrigo do disposto no numero cinieoydo ,_ar'tigo
sotenta e um do Regime Juridico do Urbanizagao e Edificagao p;or,I.foArga;]da
aplicagao do disposto na alinea d), do nfimero trés, do referido artigo sotenta e
um.--------------------------------------------------------~------~~~~~~~~~~~------
— —-Zero dois zero quatro.-;Prosonte uma informac_;ao,~ relacionada com a proposta
do Alteracao ao Regulamento Municipal dos Sorvigos do Abastecimonto Piiiblico do Agua,
do Saneamento do Aguas Residuals Urbanas o do Gestao dos Rosiduos Solidos Urbanos
no Municipio do Vila Verde, indicando que decorrido o perlodo do consulta pdblica nao
houve qualquer paiticipacao, cuja fotocopia so encontra inserta do folhas sessenta e seis
a sotenta e um da minuta da presento ata. DELIBERACAO: A Camara delibera, por
unanimidade, aprovar e submeter a Proposta a Assembleia Municipal, para efoitos
do aprovagao, conforme estatuido na alinea b), do nfimero um, do artigo vinte e
cinco, do Anexo I, da Lei sotenta e cinco barra duzentos e trés,“de.;cloze do
setembro, com a redacao atual.--+4-—-------~---——~—mW----»~i~ —- -——- ‘ -5-+
-----A Senhora Vereadora Manuela Machado apresenta a seguinte jdoolaragao:
“Voto rfavoravolmonte ~romoter»*o ?Iprojeto do ’Alteragao Municipal 1»dos~{JSorv1icos =_;de
Abastocimento Publico do Agua, desaneamento do Aguas Residuals Urbanos e do
Gostao dos’ Residuos Solidos Urbanos no Municlpio do Vila Verde para aprovacao da
Assembleia Municipal".----------------——------~-~---I1:11:11:---~--— --—- -— --
------Zero dois zero cinco.- Uma informacao, subscrita pela Assistente Social lsabel
Lopes, relacionada com o apoio para a froquoncia do prolongamento no Jardim do
lnféncia lntogrado no Contro Escolar do Prado para os trigémeos, Claudio Fernandos
Cruz, Jorge Fernandos Cruz o Nuno Fernandos Cruz, residente na Rua da Quinta do
Outoiro, nurnoro trinta e cinco da Freguesia da Lage, deste concelho, cuja fotocopia so
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encontra inserta a folhas sotenta e doiso sotenta o trésida minuta daapresontoriiriatar
DELIBERACAO: A Camara delibera, por unanimidade, assumir a despesa inerente a
compartlcipagéio familiar para os trigémeos, Claudio Fernandos Cruz, Jorge
Fernandos Cruz e Nuno Fernandos Cruz, para frequéncia do prolongamento no
Jardim do lnféincia integrado no Contro Escolar do Prado, no montante médio
mensal do 45,00 € (quarenta e cinco euros), a partir do mes do setembro do
presente ano, até ao final do ano letivo dois mil e dezassete barra dois mil e dozoito,
dovondo osse apoio ser atribuido dirotamente ao Agrupamento do Escolas do
Prado, e isentar o custo das refeigoes, tudo nos termos da informagao técnica.------
--------Zero dois zero seis.- A lnformacao da Assistente Social lsabol Lopes, relacionada
com a renovagao do apoio para transporte escolar da aluna Leticia Bernardos Malhoiro,
residente na Avonida Joao do Barros numoro mil e quatrocontos, Freguesia do Barros,
deste concelho, cuja fotocopia so encontra inserta a folhas sotenta o seis da minuta da
prosonto ata. DELIBERACAO: A Camara delibera, por unanimidade, isentar a aluna
Leticia Bernardes Malhoiro do pagamento inerente a comparticipagao do passe
escolar, no valor do 29,70€ (vinte e nove euros e sotenta céntlmos), durante 0 ano
letivo dois mile dezassete barra dois mil o dezoito, mediante pagamento a empresa
Avlc.~—~~~------—-—-----—~--—--------------------------~~---~»-----------------~~——--—————--———~—-—--~-~~~~
—-——--Zero dois zero seto.- Uma informagao, também prestada pela As_s__is_tentvovSocial
Isabel Lopes, relativa ao apoio para a froquoncia gratuita das piscinas muni_c;lpals,‘pa,r,a o
municipe, Rui Filipe Cerquoira Rois, residente no Rua do Fafias niimero oonto ovinto o
dois, Freguesia do Vila Verde o Barbudo, deste concelho, cuja fotocopla so Joncontra
inserta do folhas sotenta e cinco a sotenta e seto da minuta da prosente ata.
DELIBERACAO: A Cémara delibera, por unanimidade, assumir as despesas, no
valor mensal do 119,00€ (cento e dezanove euros), com inicio a um do setembro e
término a trinta e um do dezembro. O pagamonto deveré ser efetuado a entidade
Escola Profissional Amar Terra Verde com NIF cinco zero quatro cinco nove cinco
zero seis seto, uma vez que é a Entidade que gore as Piscinas Municipais.»---------
?i—--Zero dois zero oito.- Outra informacao prestada pela Assistente Social Isabel
Lopes, para ronovagao do apoio do transporte entre a Associacao Portuguese do Pals e
Amigos do Cidadao Deficionto Mental do Vila Verde e 0 Contro do Atividados
Ocupacionais ser lgual do Amares, para o munlcipe, Leonardo Gonoalves Oliveira,
residente na Rua da Arca numoro setecentos o cinquonta e um, Freguesia do Turiz, deste
concoiho, cuja fotocopia so encontra inserta do folhas oitenta da minuta da pres_en_to ‘ata.
DELIBERACAO: A Camera delibera, por unanimidade, assumir a dospesa,,inerente
ao transporte realizado pela “Cruz Vormelha do fAn1ares entre a ‘L,fAss’ocia’gi='|o
-Portuguese do Pais e Amigos do Cidadao Deficiento Mental do Vila Verdov‘;o‘jo‘,Centro
do Atividados Ocupacional de.,Amares, pelo perlodo do onze.meses..(eritre setembro
do dois mil e dozassete e julho do dois mil e dezoito), que importa 0 valor médio
mensal do 110,00€ (cento e dez euros), mediante pagamento a Cruz Vermolho do
Amares.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-—i—-——---------------------------
-—-------~Zero dois zero nove.- Ainda, outra informagao prestada pela Assistente Social
Isabel Lopes, relacionada com 0 podido do apoio para a frequéncia gratulta do Glnasio
Municipal, para o aluno Andre Filipe Barbosa Ribelro, residente no lugar do Caboca do
Cao, numoro trozontos e oitenta o novo, Freguesia do Prado Sao Miguel, deste Concelho,
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cuja fotocopiaase encontra iinsertaude folhas oitenta e um a oitenta ie trésaiiidawminuta»_da
presente ata. DELlBERA(}AO: A Cémara delibera, por unanimidade, assumir a
despesa inerente a frequéncia do ginésio em horério livre, que importa o valor
mensal de 30,00€ (trinta euros) entre setembro a dezembro de dois mil e clezassete.
0 pagamento deveré ser efetuado é entidade Escola Profissional Amar Terra Verde
com NIF cinco zero quatro cinco nove cinco zero seis sete, uma vez que é a
Entidade que gere as Piscinas Municipais.----------------------------------------------------------
----------Zero dois dez.- A informagao prestada pela Técnica Superior de Educagao, Silvia
Rodrigues, relacionada com a atribuigao de subsidio no émbito da lmplementagéo do
Programa PlEF (Programa lntegrado de Educagao e Formagéo), cuja fotocopia se
encontra inserta de folhas oitenta e quatro a oitenta e oito da minuta da presente ata.
DELIBERAQAO: A Céimara delibera, por unanimidade, atribuir um a Cruz Vermeiha
Portuguesa - Delegagao de Braga, no valor de 10.247,00€ (dez mil e duzentos e
quarenta e sete euros), para o transporte de dezasseis alunoslas que constituem a
turma Programa lntegrado de Educagao e Formagao a funcionar no ano letivo dois
mil e dezassete barra dois mil e dezoito.--------------------------------------------~.~----
------—-Zero dois onze.- Presente 0 processo zero trés barra dois mil e dezassete barra
quinhentos e dois, em nome de Manuel da Rocha Cardoso, sito no lugar da Torre - da
Freguesia de Aboim da Nobrega e Gondomar, para aemissao de _~,c_e_rt_idao. ride
compropriedade, de acordo com 0 artigo cinquenta e quatro nfimero um da‘ Lei pqmero
noventa e um barra noventa e cinco, de dois de setembro na redagao que ihefoi .co_nferida
pela Lei nfilmero setenta barra dois mil e quinze de dezasseis de julho e com 535.3 !10,teOr
da informagao técnica constante no processo, cuja fotocopia se encontra inserta 'de»’folhas
oitenta e nove a noventa e trés da minuta da presente ata.----------------------'--'é-----»-
-------A Senhora Vereadora Manuela Machado apresenta a seguinte declaragaoz
“Pelo Processo zero trés barra dois mil e dezassete barra quinhentos e dois eminome de
Manuel da Rocha Cardoso, é solicitada compropriedade para um prédio sito no lugar da
Torre - da Uniao de Freguesia de Aboim da Nobrega e Gondomar. No entanto toda a
informagao prestada pelo técnioo superior César Cerqueira, refere~se a um prédio sito no
lugar do Bom Retiro da Uniao de Freguesia do Vila Verde e Barbudo. A informagao esta
assim descontextualizada pelo que nao podera ser aprovada a proposta apresentada.
Lamento que estas situagoes acontegam e nao posso, mais uma vez deixar do reprovar
veementemente esta situagao que jamais deveria acontecer numa Camara que dispoe de
um Gabinete de Apoio a Presidéncia, composto por um Chefe de Gabinete, Engenheiro
Paulo Renato, um Adjunto, Doutor Carlos Tlago Alves, e uma Técnica _Sup_e_rior, Dra.
Margarida Nogueira, de quem se exige que, no minimo, verifiquem a conforrnidade dos
documentos a submeter as reunioes Ade Cémara. Néo posso deixar tambern;.’def;assaoar
ao Senhor Vereador e Vice-Presidents, Dr. Manuel Lopes, responsabilidade_neste,caso,
que remeteu para a reuniao de camara este documento olaramente sem verificaro teor do
mesmo e sem que tenha exigido o parecer do Chefe de Divisao de Urbanizagao e
Edificagao. Este é, no meu entender, mais um sinal do desnorte de um executivo Panido
Social Democrata desgastado, cansado e decadente ao ponto de ser incapaz de realizar
com zelo as fungoes que lhe estao destinadas e para as quais os Vilaverdenses lhe
confiaram o mandato. Solicito que 0 Senhor Presidente reveja a circunstancia
apfeSentada"________________..». i. i. i _ . » ...................._.__...._...................._
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uma informacao tecnica que nao correspondia ao mesmo, conforme confirmado junto dos
servicos competentes e auscultacao do técnico responsavel que esteve presente na
reuniao, pelo que se junta agora a informacao relativa ao processo em causa. Detetada a
gralha, e incluido 0 documento efetivamente correto, proponho que se avance de novo
para a votacao“. DELIBERAQAO: A Camara delibera, por unanimidade, emitir parecer
favorével para a emissao de certidéo para efeitos de compropriedade, nos termos
das informagoes técnicas constantes do processo.---------------------------------—’--’—‘——
---------~A Senhora Vereadora Manuela Machado apresenta a seguinte declaragao:
“Baseando-me na leitura répida do documento agora fornecido e, sobretudo, confiando na
informacao verbal que foi clada pelo técnico que esteva na reuniao do orgao executivo,
voto favoravelmente".---------------------------------------------------------------------------~-
---------Zero dois doze.- Presente 0 processo zero um barra dois mil e onze barra mil
quatrocentos e vinte e oito, em nome de José Manuel da Costa Martins, de uma
construcao de habitacao, sita no lugar de Cancela, da Freguesia de Atiaes, relativo a
caducidade da licenca de construcao ao abrigo do numero cinco do artigo seienta e um
do Regime Juridico de Urbanizacao e Edificacao, cuja fotocopia se encontra inserta de
folhas noventa e quatro a noventa e sete da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A
Camaradelibera, por unanimidade, declarar a caducidade da licenga doidivsposto no
numero cinco do artigo setenta e um do Regime Juridico de Urba‘niZa§aAo e
Edificagao e atentas as informagoes técnicas constantes no processo.-+§+¥§§55&4%+~+--
-------Zero dois treze.- Presente o processo zero um barra dois mil e dezass_etie,barra
trezentos e vinte e sete, em nome de Maria Julia Ferraz de Sousa Gama Bras,;Mateus,
sito no lugar de Fundevila da Freguesia de Soutelo, para deliberar sobre opedido de
reconhecimento de interesse municipal e consequente isencao de taxas ao abrigo do
disposto no artigo vinte e_~cinco~A nC|mer.o.~.trés do Regulamento deliquidacao e Cobranga
de Taxas Municipais, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas noventa e oito a cento e
um da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Camara delibera, por unanimidade,
reconhecer o 1 interesse municipal da operag5o+ urbanistica em aprego,
considerando, para o efeito, o contributo economico e social gerado, o qual iré ter
um montante de investimento de cerca de dois milhoes de euros e criar vinte
postos de trabalho diretos, bem como os demais pressupostos enunciados na
informagao técnica. No que concerne a isengao de taxas, aprova-se, por maioria,
com a absteng€1o,da Senhora Vereadora Manuela Machado, isentar o requerente das
taxas urbanisticas associadas fao abrigo do disposto no artigo vinvt§f.},e_: .0il.1!3Q¥A,
nfimero trés, do Regulamentoide Liquidagao e Cobranga de Taxas l\IluniciApais.“§§4{~44»~~
-‘-~--+--‘~A Senhora 1Vereadora*»l\llanuela Machado iapresenta a seguinte‘fsdeclsaragaoz
Voto favoravelmente 0 reconheoimento lpupblico municipal da operacao.furbanistica,.a
operar em Soutelo e abstenho-me quanto a isengao de taxas por, no meu entender, nao
se obsen/arem todas as condicoes necessaries a sua atribuigao. Nos termos do numero
trés do artigo vinte e cinco~A do Regulamento de Liquidagao e Cobranca de Taxas
Municipais, sob a epigrafe "isencoes e redugoes" estao isentas do pagamento de taxas
previstas no referido regulamento, as operacoes urbanisticas, atividades ou eventos
promovidos por quaisquer pessoas, singulares ou coletivas, desde que _a Camara
Municipal reconhega a existéncia de um relevante interesse municipal, considerando o
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sou contributor para 0 desenvolvimento economioo e social, designadamente~a--nomque,-arseI
refere a criacao de emprego, ao montante do investimento, a inovacao tecnologica, a
coesao social e a protecao do ambiente, alias, como reforido na sua informagao pelo
Senhor Arquiteto José Figueiras. Nessa mesma informacao o técnico refere que o
requeronto ira criar cerca do vinte postos de trabalho e ira realizar um investimento do
cerca de dois milhoes de euros, nada roferindo, porém, relativamente as demais
condigoes a observar. Como para a isencao do taxas terao do verificar~so
cumulativamente todas as condicoes, nao ostao reunidas as condicoes para atribuir a
isengao do taxas. Para 0 reconhecimento do relevante interesse municipal do
empreendimento basta a verificacao do uma das condicoes. Dosde logo, a criacao do
emprego om cerca do vinte postos de trabalho é relevante para o Municipio,
designadamente para o desenvolvimento oconomico e social e contribui para a coesao
social. No meu entender a proposta, de acordo com o parecer técnico, nao reune todas as
condicoes para a isengao de taxas. Nao obstante, uma vez que na informacao é roforido
que a operagao urbanistica so refere a um empreendimento ligado a atividado rural,
entendo que deveria ser verificado pelos servicos se, porventura, a atividade proposta so
enquadra, noutra situacéo do isencao, designadamonte se integra na alinea b) no numero
dois do artigo vinte e cinco-B do Regulamento de Liquidacao e Cobranca de Taxas
Municipais e que prevé isencao para empreendimentos turisticos nas;_tipologia_s_de
turismo do habitacao, turismo no espaco rural nas modalidades do casasjjde jcampov e
agroturismo, bem como os parques do campismo e caravanismo". —————————————,'%%%%.{—_§§’—;};€{————
-—-----Zero dois catorze.- Para aprovacao da Excelentissima Camara,_f_pgr_eseVnte a
proposta do toponimia apresentada pela Junta cie Freguesia do Prado Sac Miguel, cuja
fotocopia so encontra inserta do folhas cento e dois a cento e quatro da minuta da
presente ata. DELIBERAQAO: A Camara delibera, por maioria, com a abstencao do
Senhor Vereador José Morals, aprovar a proposta de toponimia apresentada.---------
~~~~~~~~~-O Senhor Vereador José Morals apresenta a seguinte doclaragao: “Apesar da
competéncia camararia prever a atribuigao do toponimia para a Freguesia de Prado Sac
Miguel,‘ ao contrério do que tom acontecido noutras Freguesias, este assunto (aposar do
nao tor obrigatoriedade) nao foi doliberado e discutido em Assembleia do Freguesia e
daquilo que conheco é um tema que nao merece sequer a concordancia da populacao.
Como tal, entendendo que a deliberacao camararia deve acima do tudo defender 0
interesse das pessoas da Freguesia, abstenho-me na votacéio".:1:I:I:I::~---::::::::::-
---------Zero dois quinze.- Uma .informag:ao prestada pelo Senhor Engenheivroldosé
Bezerra, relativa a proposta deg alteracao da designacao do toponimosi_=»_agproiv_ados e
atribuigao do um novo, nos termos da informacao prestada pelo Técnico ea ped_ido da
Junta do Freguesia da Vila de Prado,-cuja fotocopia so 1en_contra__inserta dei~folVh_asi“_§cento e
cinco a Zcentoe doze da minutada presente ata. DELIBERAQAQ: A Camera delibera,
por unanimidade, aprovar a proposta de"ailtera§5o do plano toponimico "da
Freguesia da Vila de Prado.---------------------»-~~---—i-—-------------------------~~
----—-Zero dois dezasseis.- Uma informacao prestada pelo Senhor Engenheiro José
Bezerra, relativa a proposta do alteracao da clesignagéo do toponimo “Travessa da
Veiguinha" nos termos da informacéio prestada pelo Técnico e a pedido da Junta do
Freguesia da Vila de Prado, cuja fotocopia so encontra inserta do folhas cento e treze a
cento e quinze da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Céimara delibera, por
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unanimidade, aprovar a proposta do alteracao do plano toponimico da~Fareguosiaa»da_
Vila do Prado.-------------------------------------------------------------------------------------------------~-
----------Zero dois dezassete.- Uma informagao prestada pelo Senhor Engenhoiro José
Bezerra, rolativa a proposta do um novo toponimo a dosignanso como “Travossa Sac
Salvador" nos termos da informacao prestada pelo Técnico o a podido da Uniao do
Froguosias do Esqueiros, Nevogildo o Travassos, cuja fotocopia so encontra inserta a
folhas cento e dezasseis o cento e dezassote da minuta da presente ata.
DELIBERAQAO: A Camara delibera, por unanimidade, aprovar a proposta do
alteragao do plano toponimico da antiga Freguesia do Esqueiros.------------------------~-
-------~~Zero dois dezoito.- Uma informacao prestada polo Senhor Engonhoiro José
Bozorra, rolativa a proposta do um novo toponimo a dosignar-so como "Travossa Sac
Salvador" nos termos da informacao prestada polo Técnico o a podido da Junta do
Freguesia do Vila Verde o Barbudo, cuja fotocopia so encontra inserta de_folhas cento o
dezoito a cento o vinte o trés da minuta da prosonto ata. DELIBERAQAO: A Camara
delibera, por unanimidade, aprovar a proposta do alteragao do plano toponimico da
antiga Freguesia do Barbudo.----------------------------------------------------.-----------~~
—------~~Zero dois dezanove.- Presonte um oficio da Associacao Desportiva do Parada do
Gatim, a solicitar um podido do apoio financoiro no montanto do € 1.000,00 (mil euros),
para a manutoncao do rocinto dosportivo daquola Associacao, cuja fotocopia so encontra
inserta do folhas cento o vinte o quatro a cento o vinte o seis da minuta da jprosojnto"ata.
DELIBERAQAO: A Cémara delibera, por unanimidade, atribuir 0 apoio finlanfceiro do
1.000,00€ (mil euros), destinado a manutengao do recinto dosportivo.——¢%%:+F:%é¢¢¢++¢++-:~
~~~~~~~~-~Zero dois vinte.- Presonte 0 processo zero trés barra dois mil o dozassoto barra
quatrocontos o oitenta e cinco, om nome do José Cerquoira Mondos, sito nolugar do
Além da Uniao das Froguosias do Pico do Regalados, Gondiaes o Mos, para omissao do
cortidao do compropriodado, do acordo com-o artigo cinquonta o quatro numoro um da Lei
numoro noventa e um barra novonta o cinco, do dois do setembro na rodacao que lho foi
conforida pela Loi.nL'1moro sotenta barra dois mil o quinzoflde dezasseis do julho e com
base no teor das informacoos. técnicas constantos no processo, cuja fotocépia so
encontra inserta do folhas cento o vinte o seto a cento e trinta da minuta da prosonto ata.
DELIBERAQAO: A Camara delibera, por maioria, com o voto contra da Senhora
Vereadora Manuela Machado, emitir parecer favoravel para a emissao de certidao
para efeitos do compropriodado, nos termos das informagoes técnicas constantes
do processo.~~~~~~~~~~~~~~~~—_—~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ----
at-----+A Senhora Vereadora Manuela Machado apresenta ,a seguinte_ido¢_lara§5Ao:
“Voto contra. A informagao juridica da Dra. Filipa Dantas Vilela nao é conausivaquantoa
-Taplicabiilidade da compropriodado optando por roferir que nada impede a d_orsVanoX_acgaolda
.parcela_rL'istica e urbana. Ora, so nadaimpodoossa .divisao,entao nao ostamos porante
uma situacao do rnanifesta nocossidado do compropriodado dovida a impossibilidado do
divisao, polo que voto contra".-— _ » -~~~~~~~~~~~~~~--------------------»~
——------~Zero dois vinte e um.- Para aprovacao da Excolontissima Cémara, prosonto a
minuta do protocolo do articulacao rolativo a Qualidado da Agua Fornocida para
Homodialise, a celobrar entre 0 municipio do Vila Verde o a Hom0~Atlantico, S.A, cuja
fotocopia so encontra inserta de folhas cento e trinta e um a cento o trinta o tros da minuta
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da presente-ata.~DELlBERA(}AO:'AsCamara delibera, por unanimidado,-A»aprovar~»a
minuta contratuaI.—-—-------------~-~-~—-—---------------~--~-----------~~—------------—-------~--~~~------—--
-----------Zoro dois vinte e dois.- Presonte o processo zero um barra dois mil o dozassoto
barra duzontos o doze, em nome do Vieira & Lopes Limitada, para deliborar submeter a
Assembleia Municipal a proposta do reconhecimento do interesse publico ostratégico ao
abrigo do disposto na alinea c) do numero um do artigo vinte o oito do Regulamento do
Plano Dirotor Municipal do Vila Verde om vigor o com base nas informacoos técnicas
constantes do processo, cuja fotocopia so encontra inserta do folhas cento otrinta o
quatro a cento e quarenta da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Camara
delibera, por unanimidade, roconhocor o interesse publico estratégico ao abrigo do
disposto na alinea c) do mimoro um do artigo vinte e oito do Rogulamonto do Plano
Dirotor Municipal de Vila Verde em vigor e com base nas informagoos técnicas
constantes do processo. Rometa-so a Assembleia Municipal para cs dovidos
efoitos.-----------------------------------------------------------------------------------
~~~~~~~-~Zero dois vinte e trés.- Uma informacao prestada pelo Chefe da Divisao do
Projetos e Obras, relacionada com a ompreitada “Roqualificacao e Mociornizacao da
Escola Basica do Prado", dosignadamonto com a aprovagao do projeto do execugao,
docisao do contratar, oscolha do tipo do procodimonto, aprovacao do programa do
concurso o caderno do oncargos, nomoacao do jL'|ri o dologacao do compotévnci_as;no~jiI|ri
do procodimonto, cuja fotocopia so encontra inserta do foll_'_1as cento o qua_ron1taV1o)urn a
duzontos e seto da minuta da prosonto ata. DELIBERAQAO: A Camara dolipera, “por
unanimidade, aprovar 0 projeto do exocugao, contratar a 1)1‘;fl’ornp;ro)itada
“Requalificacao e Modernizagao da Escola Basica da Vila do Prado”,através do
procodimento do concurso publico sem publicagao no Jornal Oficial da Uniao
Europoia, nos termos da alinea b) do artigo dezanove do Codigo dos Contratos
Pliblicos. Delibora ainda, aprovar o programa do concurso e caderno do encargos o
nomear como juri do concurso os seguintes técnicos: Presidente: Arquiteto Antonio
Nogueira; Vogais: Engenhoiro José Bezerra o Engenhoiro Jorge Pinto; Suplentos:
Engenheiro Paulo Poreira o Dr. Nuno llllota. Mais delibera, delegar todas as
competéncias atribuidas polo Codigo dos Contratos Publicos, no juri do
procodimento com oxcegao da docisao--do adjudicacao.—— » -~~»-I:1:-:1--ZZZ--:1
------Procedeu-se a loitura da minuta da rouniao do executivo, a qual foi aprovada por
todos os olomentos presentes na reuniao.—--—-~~------------------------------------
—------E nada mais havonclo a tratar, pelo Senhor Prosidente foi doclaradaoncorrada a
rouniao oram onze horas o cinquontao cinco minutos, dia qual para constavro _ {dovidos
efoitos foi lavrada a presente ata que vai ser dovidamente assinada, consignando-seyquo
todas as doliboracoesjdola constantelforam aprovadas oimlrninuta-no final da§re‘u_'niao,~-Inos
termos do numoro trésido artigocjnquenta .o sete daiLei numero sotenta ioicincobarra
dois mil etrezo, do doze do sotombrofpara surtirefoitos imet:liatos.~~-o-“—’—’a—
———-E eu, Nuno Miguel Lomba Mota, Tecnico Superior, a redigi, subscrevi o
assino.----------~-——i—--~-~~~»-------------~~~-——--~------1::1::--—-~ V-———-~ --—
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