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~~--- Aos dezasseis dias do mes de dezembro de dois mil e dezanove, reaiizou-se uma
reuniao ordinéria da Camera Municipal de Vila Verde, no ediﬁcio dos Paoos do Conoelho,
sob a presidéncia do Sr. Presidente da Camara Antonio Fernando Nogueira Cerque-Era
Viieia e com a presenga dos Senhores. Vereadores, Manuel de Oliveira Lopes, Jﬁllia Maria
Caridade Rodrigues Fernandes, Patricio Jose Correia Pinto Arailijo, José Augusto Maroal
Morais, Luis Loureiro de Castro e Claudia da Conoeigao Caohetas Pinto. ---------------------~~~~-~Secretariou o Téonico Superior Nuno Miguel Lomba da Mota.~-~--------------------------------Verificada a presenoa do némero iegai de Vereadores foi pelo Senhor Presidente da
Camara deciarada aberta a reuniao eram nove hora e trinta minutos. --------------------------------BALACENTE: Presente o resumo diario da Tesouraria reiativo ao dia treze de
dezembro-_ do ano de dois mil e dezanove que aousava um saldo peouniario de trés
milhoes quatrocentos e dez mil vinte e cinco euros e oitenta e cinco centimos, cu}a
fotocépéa se encontra inseria de folhas oito e nove da minuta da presente ata. ---------------------EXPEDEENTE: O que segue, acompanhado de todos os processos para verifioaoao
da Exceientissima Eciilidade.---j------------------------------------------------------------------------------------Presente, para aprovagao da Excelentissima Camara, a ata da reuniao ordinéria de
dois de dezembro de dois mii e dezanove, cuja fotocopia se encontra insefta a foihas dez
e onze da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Cémara delibera, por
unanimidade, aprovar a referida ata.------------------------------------------------------------------------~ANTES DA ORDEM DO DIA:-----~~~-~-----~-~-~-----------------------------------------~-~--------~
------Determinou-se, por unanimidade, que a proxima reuniao ordinaria do exeoutivo
realizar-se-a no dia seis de Janeiro cie dois mil e vinte. ----------------------------------------------~------0 Senhor Preside-nte da Cémara entregou um conjunto de dooumentaoao aos
Senhores Vereadores do Partido Socialista que por eies havia sido solicitada. Aierta-se
que a documentagéo entregue contém dados pessoais peio que se sensibiliza toda a
oauteia por forma a oumprir-se as leis de protegao de dados, nomeadamente, 0
Regulamento Geral de Protegao de Dados. cuja fotocopia se encontra inserta de foihas
doze e treze da minuta da presente ata ----------------------------------------------------------------------Peios Senhores Vereadores do Partido Socialista foi dito 0 seguinte: oonfirmamos
a reoeoao de aiguma da dooumentagao solicitada, remetendo um ponto de situagao para
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um email a enviar nos proximos dies. Continua a faltar as listagens dos ajustes direto
simplificados. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------No seguimerato, referiu 0 Senhor Presidente da Cémara o seguinte: informo que,
na reuniao ordinaria de dezassete de abril de dois mil e dezanove, foram disponibilizados
os documentos solicitados, conforme se encontra deolarado na pagina vinte e um da
referida ata. lnforma-se, ainda, que nunca, em qualquer momento, se ocultou ou deixou
de disponibilizar qualquer informagao aos Senhores Vereadores ou a quem a solicite. --------Acrescentaram os Senhores Vereadores do Partido Socialista: Esclarece-se que
continua a nao sea’ fornecido a listagem dos ajustes diretos simplificados, conforme
solicitado em ate e email de dois mil e dezoito. ---------------------------------------------------------~-~-»Concluiu, ainda, 0 Senhor Presidente, dizendo o seguinte: Esclarece-se que a
listagem é a que foi fornecida pelos services e que se encontra em anexo a ata de
dezassete de abril de dois mil e dezanove. -------------------------------------------------------------------Os Senhores Vereadores do Partido Socialista solicitam oépia de todos os
regulamentos externos e internos atualmente em vigor na autarquia. ---------------------------------0 Senhor Presidente da Camara esclarece que os regulamentos, de acordo com a
organica de regularnento dos sen/icos, se encontram disponiveis no sitio da internet do
Municipio de Vila Verde no entanto, os mesmos serao compilados para serem fornecidos.
ZERO UM.- .CONHECllVlENTOS BARRA RATlFlCAQ6ES.- Zero um zero um.~ Para
ratifioagao da Excelentissirna Camara, presente o Acordo entre Parceiros, celebrado no
ambito da submissao da candidature “Cultura para Todos em Vila Verde”, pelo Municipio
de Vila Verde, ao Aviso NCEITIGFO NORTE- sessenta e dois-dois mil e dezoito~trinta e
quatro, cuja fotooopia se encontra de foihas catorze a trinta e oito da minuta da presente
ata. DELIBERAQAO: A Célmara clelibera, por unanimidade, ratificar Acordo entre
Parceiros, celebrado no émbito da submissao da candidatura “Cultura para Todos
em Vila Verde”, pelo Municipio de Vila Verde, ao Aviso Numero NORTE- sessenta e
dois-dois mi! e dezoiio-trinta e quatro.-----------------------------------------------------------------------Zero um. zero dois.-Para ratificagao da Excelentissima Camara, presente o
processo zero trés barra dois mil e dezanove barra novecentos e dois, em nome de Adolfo
Manuel Vilela Pinheiro, sito no lugar do Senhor, da freguesia de Lanhas, relativo a
emissao de certidao de compropriedade sobre o prédio rustico, de acordo com as
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informaooes téonicas constantes do processo, cuja fotooopia se encontra de folhas trinta e
nove a quarenta e dois da minuta da presente ata.DELlBERA(;AO: Deliberado, por
unanimidade, ratificar a emissao de certidéo de compropriedade sobre 0 prédio
riistico, referente ao processo zero trés barra dois mil e dezanove barra novecentos
e dois, em nome de Adolfo Manuel Vilela Pinheiro, de acordo com as Enformagoes
técnicas constantes do prooesso.----------------------------------------------------------------------------Zero um. zero trés .- Para ratifioacao da Excelentissima Camara, presente o
processo zero trés barra dois mil e dezanove barra noveoentos e tres, em nome de Adolfo
Manuel Vilela Pinheiro, sito no lugar do Senhor, da freguesia de Lanhas, relativo a
emissao de certidao de compropriedade sobre o prédio rustico, de acordo com as
informacoes técnicas constantes do processo., cuja fotocopia se encontra de folhas
quarenta e tree a quarente e seis da minuta da presente ata._ DEUBERAQAO:
Deliberado, por unanimidade, ratificar a emissao de certidao de compropriedade
sobre 0 prédio rustico, referente ao processo zero trés barra dois mil e dezanove
barra novecentos e trés, em nome de Adolfo Manuel Vilela Pinheiro.----------------------ZERO DOIS.-DIVERSOS. Zero dois zero um.» Presente o prooesso nﬁrmero zero trés
barra dois mil e dezanove barra setecentos e setenta e um, em nome de Jose Carmelindo
Dias Barbosa, sito no lugar do Monte da Santa, da Uniao de Freguesias de Esqueiros,
Nevogilde e "Fravassos, para emissao do competente pareoer, tendente a emissao de
certidao de cornpropriedade, ao abrigo do artigo cinquenta e quatro numero um, da Lei
numero noventa e um barra noventa e cinoo, de dois de setembro, na redacao que lhe foi
conferida pela Lei nurnero setenta barra dois mil e quinze, de dezasseis de julho, tendo
em oonsideracao o teor das informacoes técnicas constantes do processo, cuja fotocopia
se encontra de foihas quarenta e sete e cinquenta da minuta da presente ata.
DELIBERAQAO: A Cémara deiibera, por unanimidade, emitir parecer favorével para
emissao de certidao de compropriedade, ao abrigo do artigo cinquenta e quatro,
ndmero um , da Lei niimero noventa e um barra noventa e cinco, cle dois de
setembro, na redagéo que lhe foi conferida pela Lei numero setenta barra dois mil e
quinze, do dezasseis de julho, tendo em oonta as informagﬁes constantes no
processo nﬁmero zero trés barra dois mil e dezanove barra setecentos e setenta e
um, em nome de José Carmelindo Dias Barbosa.-------------------------------------------------
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-----Zero dois zero dois.- Presente o processo zero dois barra dois mil e dezoito barra
setecentos e setenta e dois, em nome de Joaquim de Araujo Rodrigues, sito no lugar do
Laranjal, freguesia de i\/loure, para licenciamento da operagao de loteamento nos termos
e oondicoes das inforrnagoes técnicas constante do prooesso, cuja fotocopia se encontra
inserta de folhas cinquenta e um a sessenta e seis da minuta da presente ata.
DELIBERAQAO: A Camara deiibera, por unanimidade, tendo em conta os elementos
constantes no processo e a iiltima informagao de apreciagao técnica, que este
cumpre todos os requisites legais e regulamentares para ser aprovado. A questao
suscitada da eventual criagao do passeio pedonal ao longo da rua preexistente,
sugerida pelo Chefe da Diviséo da Urbanizagao e Edificagao, parece que pode
constituir uma exigéncia excessiva face as obrigagoes do requerente, que
desenvolveu 0 projeto de ioteamento com base numa infraestrutura rodoviaria que
eie teré de infra estruturar e cederé ao Municipio. Neste sentido, a Camara
Municipal, entende, por unanimidade, aprovar o projeto da operagao de loteamento,
nos termos e condigées constantes da informagao técnica de trinta de outubro de
dois mi! e dezanove. Notifique-se. -----------------------------------------------------------------------Zero dois zero trés. Presents o processo numero zero trés barra dois mil e dezanove
barra setecentos e setenta, em nome de Jose Carmelindo Dias Barbosa, sito no lugar de
Bougas, da Uniao de Freguesias de Valbom Sac Pedro, Passo, e Valbom Sao Martinho,
para
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oompropriedade, ao abrigo do artigo oinquenta e quatro, numero um, da Lei numero
noventa e um barra noventa e cinco, de dois de setembro, na redacao que lhe foi
conferida peia Lei numero setenta banra dois mil e quinze, de dezasseis de Julho, tendo
em oonsideracao o teor das informacoes técnioas oonstantes do processo, cuja fotocopia
se encontra inserta de folhas sessenta e sete a setenta da minuta da presente ata;
DELEBERAQAO: A Camera delibera, por unanimidade, emitir parecer favorével para
emissao de certidao de compropriedade, ao abrigo do artigo cinquenta e quatro,
nﬁmero um, da Lei mimero noventa e um barra noventa e cinco, de dois de
setembro, na redagao que lhe foi conferida pela Lei numero setenta barra dois mil e
quinze, de dezasseis de iulho, tendo em oonta as informagoes constantes nilmero
zero trés barra dois mil e dezanove barra setecentos e setenta, em nome de José
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Carmelindo Dias Barbosa.----------------------------------------------------------------------------------------Zero dois zero quatro- Presente uma proposta apresentada pelo Senhor Vereador
da Quaiidade, Ordenarnento e Gestao do Territorio, relativa a toleranoia de ponto nos dias
vinte e quatro e trinta e trinta e um de dezembro aos colaboradores ao servico deste
lviunicipio, nos termos da proposta apresentada, cuja fotocopia se encontra inserta a
foihas setenta e um da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: Deliberado, por
maioria, aprovar a proposta apresentada pelo Senhor Vereador da Qualidade,
Ordenamento e Gestao do Territorio, relativa a tolerancia de ponto nos dias vinte e
quatro e trinta e urn de dezembro aos colaboradores, ao servigo deste Municipio,
nos termos da proposta apresentada. Os Senhores Vereadores abstém-sé por se
tratar de matéria eminentemente administrative. ------------------------------------------------------Zero dois zero cinco.- Para apreciaoao e votaoao, por parte da Exma. Camara,
presente a proposta apresentada peio Senhor Presidente da Camera, relacionada, com o
Plano de Gestao de Riscos de Corrupgao e lnfracoes Conexas, cuja fotocopia se encontra
inserta a foihas setenta e dois e cento e seis da minuta da presente ata. -----------------------Os Senhores Vereadores do Partido Socialista apresentam a seguinte questao: E
com surpresa que vemos o Sr. Presidents da Camara apresentar para aprovacao um
“Piano de Gestéo de Riscos de Corrupcao e lnfraooes Conexas". Com muita surpresa,
tendo em oonta oomportarnentos que tem vindo a publico e relaoionamentos perigosos
entre autarquia e empresas beneficiaries cle contratacao publica com critérios duvidosos.
Assim, questions-se a oportunidade com que o Sr. Presidente da Camara apresenta este
piano e se esta ou nao reiacionada com a inspeoao levada a oabo pela lnspecao Gerai
das Finances e que tern versado, precisamente, sobre a oontrataoao piiiblica, em especial
sobre os ajustes diretos e se pretends com o mesmo lancar uma cortina de fumo sobre a
matéria, responsabiiizando funcionarios da autarquia. ------------------------------------------------------O Senhor Presidents da Cémara informa que ja existe um Plano de Gestao de
Riscos de Corrupcao e lnfragoes Conexas aprovado pelo Munioipio e que face as
alteracoes iegais entretanto publicadas bem como as alteragoes na organizaoao e
organioa dos servicos se tornou necessario promover a sua revisao e atualizaoao.
DELEBERAQAO: A Camara delibera, por unanimidade, aprovar o Plano de Gestao de
Riscos do Corrupgao e lnfragoes Conexas. Os Senhores Vereadores do Partido
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Socialists apresentam a seguinte declaragao: Os Vereadores do Partido Socialista
votam favoravslmsnte o Piano de Gestao de Riscos de Corrupgao e lnfraooes Conexas,
apesar de nao terem sido consultados para slaboracao do mesmo, por considerarsm que
tudo o que venha aiudar no combats a corrupoao é bem-vindo.
No sntanto, os vsreadores do partido socialista nao podem deixar ds obssrvar que o
Plano ora apresentado parece estar dirscionado apenas para os trabaihadores
autarquicos esquecendo aqueles que detém maior rssponsabilidade na dscisao,
concretaments dos decisores poiiticos. E a este nivei que o problema se deveria colocar
em primeira instancia. De faoto, a iinna condutora do Piano assenta na ideia de que a
corrupcao e os riscos a ela insrentes estao sssencialmente associados ao grupo de
trabaihadores barra coiaboradores da base da piramicie hierarquica, parecendo esquecer
o grupo daquslss que verdadeiramente possusm especiais rssponsabiiidades s
capacidades dscisorias. --------------------------------------------------------------------------------------------_--O Senhor Presidents da Camara acrescenta: a eiaboragao do Plano de Gestao
de Riscos de Corrupgao e lnfracoes Conexas tsve por base a estrutura organizativa do
sen/ico, estando bem claro que as responsabilidadss sao transversais a todos os
trabalhadores e a estrutura politica que nunca podia ter fioado excluida de
responsabiiidades. --------------------------------------------------------------------------------------------------Procedeu-se a lsitura da minuta da reuniao do executivo, a qual foi aprovada por
todos os eiementos presentes na reuniao.---------------------------------------------------------------------E nada mais havendo a tratar, pelo Senhor Presidents foi deciarada encerrada a
reuniao eram dez horas e quarenta minutes, da qual para constar e devidos efeitos foi
lavrada a presente ata que vai ser devidamente assinada, consignando-ss que todas as
deliberacoss deia conste foram aprovadas em minuta no final da rsuniao, nos termos do
numero tres do artigo cinquenta e sets da Lei numero setenta e cinco barra dois mil e
treze de doze de setembro, para surtir sfeitos imediatos. --------------------------------------------------E so, Nuno Miguei Lomioa da Mota, Técnico Superior, a redigi, subscrevi s
assino. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------_
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