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----------Aos seis dias do més de abrii, do ano de dois mil e vinte e um, realizou-se uma
reuniao ordinéria da Camera Municipal de Vila Verde, no edificio dos Paoos do Conoelho,
sob a Presidéncia do Senhor Presidente da Cémara Antonio Fernando Nogueira
Cerqueira Vilela, e com a presenga dos Senhores Vereadores, Manuel de Oliveira Lopes,
Julia Maria Caridade Rodrigues Fernandes, Patricio Jose Correia Pinto Araujo, José
Augusto Margal Morals, Luis Loureiro de Castro e Claudia da Conceioao Cachetas
Pinto. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------~-
--------~~Secretariou 0 Coordenador da Unidade de Contratagao Publica e Expediente
Geral, Nuno Miguel Lomba da Mota. -----------------------------------------------------------------------
----------A reuniéo realizou-se através de modalidade mista, combinando o formato
presencial com meios de comunicagao a distancia, ao abrigo do disposto no numero um,
do artigo terceiro, da Lei numero um-A barra dois mil e vinte, de dezanove de margo, na
redagéo atual. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
---------~Verificada a presenoa do numero legal de Vereadores foi pelo Senhor Presidents
da Cémara, declarada aberta a reuniéo eram nove horas e trinta minutos. ----------------------
--------~-BALANCETE: Presente o resurno diério da Tesouraria relativo ao dia um do més
de abril do ano dois mil e vinte e um que acusava um saldo pecuniério de oito milhoes
novecentos e noventa e nove mi! trezentos e vinte e cinco euros e quarenta céntimos,
cuja fotocopia se enoontra Enserta a folhas nove e dez da minuta da presente ata. -----------
~»-»-------EXPEDiENTE: O que segue, acompanhado de todos os processos para
verifioagao da Excelentissima Edilidade. ------------------------------------------------------------------
----------Presente, para aprovagao da Excelentissima Cémara, a ata da reuniao ordinaria
de vinte e dois de marge de dois mil e vinte e um, cuja fotocopia se encontra inserta de
folhas onze a dezasseis da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Cémara
delibera, por unanimidade, aprovar a ata da reuniao vinte e dois de margo de dois
mil e vinte e um.-----------------------------------------------------------------------------------------------—
--------~-ANTES DA ORDEM DO DIA:------------~~~--------~---------~--------~~-----------------»-~-------
----------Néo foram apresentados assuntos no periodo antes da ordem do dia.-----------~~~---
----------ZERO UM.- CONHECEMENTOS BARRA RATIFICAQOES:--------~~------—-~---------~~-
--------~~Zero um zero um.- Para ratificagao da Excelentissima Camera, presente o
processo zero um barra dois mil e vinte barra cento e vinte e trés, instruido com o auto
de vistoria, para efeitos de recegao provisoria das obras de urbanizagéo com 0 alvara
numero oinco barra dois mil e vinte de vinte e oito de dezembro, sitas na Rua Joao da
Silva Pereira e Avenida Dr. Antonio Ribeiro Guimaraes, da Freguesia de Vila Verde e
Barbudo, requerido por Kebramatix S.A., cuja fotooopia se encontra inserta de folhas
dezassete a dezaraove da minute da presente ata. DELIBERAQAO: A Cémara clelibera,
por unanimidade, ratificar recegfio proviséria das obras de urbanizagfio com 0
alvaré nfzmero cinco barra dois mil e vinte de vinte e oito de dezembro, sitas na Rua
Joéo da Silva Pereira e Avenida Dr. Antonio Ribeiro Guimarfies, da Freguesia de Vila
Verde e Barbuda, requerido por Kebramatix S.A. ---------------------------------------------------
----------Zero um zero dois.- Para conhecimento do exeoutivo, presentes as listagens
elaboradas pela Divisao de Aguas e Saneamento, relativas aos despachos proferidos
pelo Senhor Vereador do Ambiente, Desporto e Atividades Eoonomicas, em processos de
oontratos de égua e reooiha de Aguas Residuals Domésticas, referentes ao més de
fevereiro de dois mil e vinte e um, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas vinte a
trinta da minute da presents ata. DELIBERAQAO: A Cémara toma conhecimento.--------
----------ZERO DOiS.- DIVERSOS:-~------—---------~-----------------—--~-------~---------~~---------~-~---
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----------Zero dois zero um.- Presents o processo zero trés barra dois mil e vinte e um
barra cento e cinquenta e seis, em nome de Luis Filips Aratljo Antunes, sito no lugar do
Monte, da Freguesia de Vila Verde e Barbudo, para emissao do compstente parscer,
tenderite a emissao ds certidao de compropriedade, ao abrigo do artigo cinquenta e
quatro, numsro um, da Lei nizmero noventa s um barra noventa e cinco, de dois de
seiembro, na redacao que the foi conferida pela Lei numero setsnta barra dois mil e
quinze, de dszasseis ds julho, tendo sm conta as informagoes técnicas constantes do
processo, cuja fotocépia se encontra inssrta de folhas trinta e um a trinta e seis da minuta
da presents ata. DELEBERAQAO: A Camara delibera, por unanimidade, emitir parecer
favoravel para emissao de csrtidao de compropriedade, ao abrigo do artigo
cinquenta e quatro, nfimero um, da Lei nfimero noventa e um barra noventa e cinco,
de dois de setembro, na redacao que lhe foi conferida pela Lei ndmero setenta
barra dois mil e quinze, de dezasseis de julho, tendo em conta as informagées
técnicas constantes do processo zero tres barra dois mil e vinte e um barra cento e
cinquenta e seis, em nome de Luis Fiiipe Arafijo Antunes, sito no lugar do Monte,
da Freguesia de Viia Verde e Barbuda.-----------------------------------------------------------------
--------~-Zero dois zero dois.- Presents 0 processo zero um barra dois mil e vinte barra
setecentos e oitenta e trés, em nome de Joao José ds Abreu Pereira, sito na Avenida da
lgreja, da Freguesia de Sabariz, para que o orgao executivo delibere, tendo em
consideragao a natursza da via em apreco, integrado nurna area urbana consolidada,
reconhecer que a Estrada Municipal se apresenta, no local, e em geral, em toda a sua
sxtensao, com urn perfil-tipo especial fortemente condicionado pelas construcoes
existenies, designadamente os muros de vedacao face a via publica, o que se comprova
com 0 levantamento topografico constants do processo e assim se considers a vedacao
abrangida psio paragrafo primeiro do artigo sessenta da Lei numero dois mil cento e dsz,
de dezanove de agosto de mil novecentos s sessenta e um (Regulamsnto Geral das
Estradas e Carninhos Municipais) dado que ssta obedsce aos respstivos
condicionamentos, consentindo-se a sua rnanutencao, sempre provisoria, pela linha que
divide o terreno particular do chao do domlnio pdblico nos termos do paragrafo segundo
do referido artigo ssssenta, nao se admitindo, no sntanto, que a vedacao a mantsr seja
obieto de ampliagéo, sem prejuizo de eventuais obras de consenracao, cuja fotocopia ss_
encontra inserta de folhas trinta e sets a ssssenta e oito da minuta da presents ata.
DELIBERAQAO: A Camara deiibsra, por unanimidade, e tendo em consideragao a
natureza da via em apreco, integrado numa area urbana consolidada, reconhscer
que a Estrada Municipai se apresenta, no local, e em geral, em toda a sua extensao,
com um perfil-tipo especiai fortemente condicionado pelas construgoes existentes,
designadamente os muros de vedagéo face a via pliblica, 0 que se comprova com o
levantamsnto topografico constants do processo e assim se considers a vedagao
abrangida peio paragrafo primeiro do artigo sssssnta da Lei numero dois mil cento
e dsz, de dezanove de agosto de mil novecentos e sessenta e um (Regulamento
Gsral das Estradas e Caminhos Municipais) dado que ssta obedsce aos respstivos
condicionamentos, consentindo-se a sua manutengao, sempre proviséria, pela
linha que divide o tsrreno particular do chao do domlnio ptflblico nos termos do
paragrafo segundo do referido artigo sessenta, nao se admitindo, no sntanto,‘que a
vedacao a mantsr seja objeto ds ampliacao, sem prejuizo ds eventuais obras de
conservagao, referents ao processo zero um barra dois mil e vinte barra setecentos
e oitenta e trés, em nome de Joao José de Abreu Pereira, tudo conforms se propoe
nas informagoes técnicas constantes no processo.-----------------------------------------------
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----------Zero dois zero trés.- Presents o processo zero seis barra dois mil e dezanove
barra quatrocentos e vinte s quatro, em nome de Armindo José Dantas Gomes, sito na
Rua dos Bombsiros, irezentos e trinta e um-A, Freguesia de Vila Verde e Barbudo para
que o orgao exscutivo, ao abrigo do disposto no numsro dois do artigo cento s novs,
conjugado com 0 disposto no artigo noventa e dois, ambos do Decreto-Lei numero
quinhentos s cinquenta e oinco barra noventa e nove, de dezasseis de dezembro, na sua
redacao atual (Regime Juridico de Urbanizacao s Edificacao), delibere sobre a possivsl
determinacao de despejo administrative, dado que a fracas se encontra a ssr utilizada
para fins de atividade industrial quando 0 uso constants da rsspetiva licence de utilizacao
e o armazém, o qua! dsvera exscutar~se no prazo de quarsnta e oinco dias a contar da
sua notificacao conforms estabsiecido no numsro quatro do citado artigo noventa e seis
do Regime Juridico de Urbanizacao e Edificagao, sem prejulzo da posterior trarnitacao
adequada tendsnte a sxecucao coerciva da ordem de cessacao da utilizacao conforms
proposta da Chefs da Divisao da Qualidade, Atendimento e Fiscalizaoao, cuja fotocopia
ss encontra inserta de foihas ssssenta e nove a setenta e um da minuta da presents ata.
DELIBERACAO: A Camera deiibsra, por unanimidade, determinar o despejo
administrative, dado que a fragao ss encontra a ser utilizada para fins de atividads
industrial quando o uso constants da rsspetiva licsnga de utilizacao é o armazém, o
quai deveré sxscutar-se no prazo de quarsnta e cinco dias a contar da sua
notificagao conforms estabelscido no numero quatro do citado artigo noventa e
seis do Regime Juridico de Urbanizagao s Edificagao, sem prsjuizo da posterior
tramitacao adequada tsndente a execucao coerciva da ordem ds cessagao da
utilizacao conforms proposta da Chefs da Divisao da Quaiidade, Atendimento e
Fiscaiizacao, referents ao processo zero seis barra dois mil e dezanove barra
quatrocentos e vinte e quatro, de Armindo José Dantas Gomes, sito na Rua dos
Bombeiros, trszentos e trinta e um-A, Freguesia de Vila Verde s Barbudo. A
presents decisao poderé ser suspensa na hipétess ds, entrstanto, ser apresentado
rsquerimento subscrita por entidads com legitimidade procedimental tendo em
vista a aiteragao do uso da fracas, s até a decisao que rscair sobre 0 mesmo.-------——
----------Zero dois zero quatro.- Uma informagao, prsstada Técnica Superior de Service
Sociai Dr.“ Isabel Lopes, relacionada com 0 pedido de apoio a frequencia gratuita do
Jardim ds lnfancia, para o menor Samuel Meira Ribeiro, residents na Freguesia de Vila
de Prado, deste Conceiiwo, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas sstenta s dois a
setenta e sets da minute da presents ata. DELIBERACAO: Deliberado, por
unanimidade, apoiar a frequéncia no Jardim de lnfancia, do menor Samuel Meira
Ribeiro, residents na Freguesia de Vita de Prado, deste Concelho, de acordo com a
informacao prestada psia Técnica.----------------------------------------------------------------------
----------Zero dois zero cinco.- Outra informagao, cla Técnica Superior de Servico Social,
Dr.“ isabel Lopes, relativa ao pedido de apoio no Jardim de lnfancia para a menor Paula
Bruno da Silva Sousa Vilela Pimenta, a frequentar o Jardim ds lnféncia de Prado Sao
Miguel, cuja fotocopia se encontra inserta ds foihas setenta e oito a oitenta da minuta da
presents ata. DELIBERACAO: Deliberado, por unanimidade, apoiar a menor Paula
Bruno da Silva Sousa Vilela Pimenta, que frequsnta o Jardim ds lnfancia de Prado
Sac Miguel, ds acordo com a informagao prsstada pela Técnica.---------------------------~
-----------Zero dots zero ssis.- Presents uma informagao, subscrita pela Chefs da Divisao
da Quaiidade Atendimento s Fiscalizacao, Dr? Filipa Dantas Vilela, relacionada com o
pedido de isencao parcial das taxas de publicidade e pagamsnto prestacional
apressntado pela empress NEW SIMBOL - Outdoor e Publicidade Limitada, cuja
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fotocopia se encontra inserta a foihas oitenta e um da minuta da presents ata.
DELIBERACAO: A Cr‘-imara delibera, por unanimidade, concordar com pagamsnto
prestacionai, em oito prsstagoes msnsais, iguais e sucessivas, iniciando-se a
primeira no mes de abrii do corrente, e respstivos juros. 0 incumprimento do
pagamento de qualquer uma das prestacoes implicara 0 vsncimento das restantss,
nos termos do numero oinco, do artigo dezassete, do Regulamsnto ds Liquidagao s
Cobranga de Taxas Municipais. No respeitants ao psdido de isencao parcial, a
Camera delibera, por unanimidade, que o mesmo tends para o indefsrimento,
atentos os fundamsntos aprsssntados na informacao técnica da Chefs da Divisao
da Qualidads Atendimento e Fiscaiizagao, Dr.“ Filipa Vilela. Devsré notificar-se o
rsquerente para, no prazo de dez dias (rteis, se pronunciar por escrito, quersndo, ao
abrigo do dirsito de audiéncia prévia.------------------------------------------------------------------
----------Zero dois zero sste.- Uma informacao, prestada pela Chefs da Divisao Juridica,
Dr? Angeia Pinheiro, rslacionada com a constituicao ds Direito de Superficis a favor da
Socisdade por quotas “Macieira & Borges Limitada, para que o orgao executivo delibera
no ssntido da alteraoao a rninuta de escritura nas clausulas indicadas na rsferida
inforrnacao, cuja fotocopia ss encontra inserta a folhas oitenta e dois s oitenta e trss da
minuta da presents ata. DELIBERACAO: Deliberado, por unanimidade, aiterar a
minute de sscritura has ciausulas inclicadas na informagao prestada pela Chefs da
Divisao Juridica, Dr“ Angela Pinheiro, rslacionada com Direito de Supsrficie a favor
da Sociedade por quotas “Macieira & Borges Limitada". ----------------------------------------
-~-~------Zero dois zero oito.- Uma proposta, aprsssntada pelo Senhor Vereador do
Ambients, Desporto e Atividadss Econémicas, rslacionada corn a isencao temporaria do
pagamento dos respstivos ramais s tarifas de ligagao as redes de saneamento de aguas
rssiduais urbanas ao abrigo do disposto nos numeros cinco s seis do artigo cento s
sessenta s dois, do Reguiamento Municipal dos Services ds Abastecimento Publico ds
Agua, de Saneamento de Aguas Residuais Urbanas e de gestao dos rssiduos solidos
urbanos do Municipio de Vila Verde, cuja fotocopia se encontra inserta a foihas oitenta e
quatro e oitenta e oinco da minuta da presents ata. DELIBERACAO: A Camara delibera,
por unanimidade, aprovar a proposta apressntada pelo Senhor Vereador do
Ambiente, Desporto e Atividades Economicas, rslacionada com a issngao
tsmporéria do pagamento dos respstivos ramais e tarifas de ligagao as redes de
saneamento de éguas rssiduais urbanas ao abrigo do disposto nos numsros cinco
e seis do artigo canto e sessenta e dois, do Regulamento Municipal dos Servigos
de Abastecimento Pubiico de Agua, de Saneamento de Aguas Residuais Urbanas e
de gsstao dos residues séiidos urbanos do Municipio ds Vila Verde.----------------------
----------Zero dois zero novs.- Presents o processo zero um barra dois mil e dezassete
barra oitocsntos e seis, em nome de Marisa Raquel Salgado Gomes, referents a uma
opsrasao urbanlstica, siia na Travsssa a Rua do Monte, Freguesia de Cabaneias, para
deliberagao sobre a caducidads por forca da aplicagao do disposto na allnea a), do
numero trss, do artigo sstenta s um, do Regime Juridico de Urbanizacao e Edificacao,
tendo em considsracao o teor e o parecsr da Chefs da Divisao da Qualidade,
Atendimento e Fiscaiizacao datado de vinte e oito de marco cie dois mil e vinte e um, cuja
fotocopia se encontra inserta ds foihas oitenta e seis a oitenta s nove da minuta da
presents ata. DELIBERACAO: A Camera delibera, por unanimidade, retirar o assunto
e remeté-lo aos servigos compstentes para verificarem se 0 prazo de inicio das
obras nao sstaria suspense por forca da lsgislagao que suspendsu os prazos
administrativos rslacionada com a COVID-DEZANOVE.----------------------------------------~-
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----------Procedsu-se a isitura da minute da reuniao do exscutivo, a qual foi aprovada por
todos os eisrnentos prssentss na rsuniao. ---------------------------------------------------------------
----------E. nada mais havendo a tratar, pelo Senhor Presidents foi declarada encerrada a
reuniao eram dez horas s trinta minutes, da quat para constar e devidos efeitos foi iavrada
a presents ata que val ser devidamente assinada, consignando-ss que todas as
deliberacoes deia constants foram aprovadas em minuta no final da reuniao, nos termos
do ndrnero trés do artigo cinquenta s sets da Lei numero setsnta e cinco barra dois mil s
treze, de doze de setembro, para surtir efeitos imediatos. --------------------------------------------
----------E su, Nuno Miguel Lomba da Mota, Coordsnador da Unidade de Contratacao
Publica e Expediente Gsral, a redigi, subscrevi e assino.-------------------------------------------~-

O Presidents da Carnara,  é-f\¥ L, g
_ _ Y"? .

O Secretario ;4I/ 3 /

//‘-,-

5/5 .


