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ATA DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DE 26I11/
----------Aos vinte e seis dias do mes de novembro, do ano de dois mil e vinte, realizou-se
uma reuniao extraordinaria da Camara Municipal de Vila Verde, sob a Presidéncia do
Senhor Antonio Fernando Nogueira Cerqueira Vilela, na qualidade de Presidente deste
Orgéo Autarquioo, e com a presenga dos Senhores Vereadores, Manuel de Oliveira
Lopes, Julia Maria Caridade Rodrigues Fernandes, Patricio José Correia Pinto Araujo,
Jose Augusto Margal i\/lorais, Luis Loureiro de Castro e Claudia da Conceigao Cachetas
Pinto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Secretariou o Coordenador da Unidade de Contratagao Publica, Nuno Miguel
Lomba da Mota.------------------------------------------------------------------------------------------------~----------Verificada a presenga do nilimero legal de Vereadores fol pelo Senhor Presidente
da Camara, deciarada aberta a reuniao eram nove horas e trinta minutos. -------------------------------EXPEDIENTE: O que segue, aoompanhado de todos os processos para
verifécaoao da Excelentissima Ediiidade. ---------------------------------------------------------------------------ZERO UM.- CONHECIMENTOS BARRA RATlFlCA§J6ES:----------~-------------------------------------Zero um zero um.- Para ratifioagao da Excelentissima Carnara, presente o despacho
exarado peio Senhor Presidents da Camara, datado em dezassete de novembro, a designar a
Dr.“ Delfina Esteves Caldas Dias Correia Mendonga, Técnica Superior do Servigo de Agéo
Cultural, Desporio e Promogao Turistica, para representar o Municipio de Vila Verde na Comissao
de Acompanhamento da Certificagao dos Lengos de namorados do Minho da Adere Minho
Associagéo para o Desenvolvimento Regional do Minho, cuja fotocopia se encontra inserta a
folhas quinze e dezasseis da minuta cia presente ata. DELIBERAQAO: A Camara delibera, por
unanimiciade, ratificar o respetivo despacho designando a Dr." Delfina Esteves Caldas Dias
Correia Mendonga, Técnica Superior do Servigo de Agao Cultural, Desporto e Promogao
Turistica, para representar o Municipio de Vila Verde na Comissao do Acompanhamento da
Certificagao dos Lengos de namorados do Minho da Adere Minho Associagﬁo para o
Desenvolvimento Regionai do Minho.-----------------------------------------------------------------------------

-------~--ZERO D0|S.~ DIVERSOS:----------------------------------------------------------------------------------------------Zero dois zero um.- Presents o processo zero um barra dois mil e dezanove barra
oitooentos e quarenta e nove, em nome de Jose Alamilo de Sousa Morals, silo no lugar da Pena,
da Uniao de Freguesias de Esqueiros, Nevogilde e Travassos, para deliberar, no sentido de
admitir que a operagao urbanistica projetada possa ser realizada sem que o proprietario seja
sujeito ao registo do onus de nao indemnizagao, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas
dezassete a quarenta e oito da minuta da presente eta. ------------------------------------------------------------------0 Senhor Vereador José Morals néo parlicipou na discussao nem na votagéo, por se
conséderar impedido, em virtude de so tratar de um procedimento administrative de um familiar
direto, circunsténcia que todos os membros do Executlvo entenderam aceltar. ------------------------------------DELIBERAQAO: Deliberado, por unanimidade, admitir que a operagéo urbanistica
proietada possa ser realizada sem que o proprietério seja sujeito ao registo do onus de nao
indemnizagao, reconhecendo-se, por questoes de salvaguarda dos valores patrimoniais em
presenga, ao conjunto eciificaclo valor patrimonial arquitetonico, aplicando-se, com as
necessarias adaptagﬁes, o disposto no artigo décimo terceiro do Regulamento do Plano
Diretor Municipal de Viia Verde (RPDMVV), nao se admitindo a sua demoligao integral e
que, caso seja necessario 0 seu desmonte parcial, se aplique o disposto no numero trés,
do referido artigo décimo terceiro do Regulamento do Plano Diretor Municipal,
designadamente para manutengao dos elementos estruturais e decorativos de maior
interesse patrimonial, tendo em conta as informagoes técnicas constantes do processo.----~
----------Zero dois zero dois.- Presente a proposta do Orgamento e Grandes Opgoes do Plano
para dois mil e vlnte e urn barra dois mil e vénte e cinco e demais documentos que a integram,
para efeitos do disposto na aiinea c), do numero um, do artigo trinta e trés, Anexo Um, da Lei
numero setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro e do disposto no numero um,
do artigo quarenta e oinco, da Lei numero setenta e trés barra dois mil e treze, de trés de
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setembro, cuja fotocopia se encontra lnserta de folhas quarenta e nove a quatrocentos e
cinquenta da minuta da presente ata. ---------------------------------------------------------------------------------

----------Os Senhores Vereadores do Partido Socialista apresentam a seguinte questao
prévia: De acordo com as regras previsionais da contabilidade das autarquias locals, a
eiaboragao do orgamento, no que diz respeito as importancias relativas aos impostos,
taxas e tarifas a inscrever nao podem ser superiores a metade das cobrangas efetuadas
nos Ciitimos vinte e quatro meses que precedem 0 mes da sua elaboragao, exceto no que
respeita a receitas novas ou a atualizagoes dos impostos, bem como dos regulamentos
das taxas e tarifas que ja tenham sido objeto de deliberagao, devendo-se, entao, juntar ao
oroamento os estudos ou analises técnicas elaborados para determlnagao dos seus

montantes. Nessa sentido:---------------------------------------------------------------------------------------------Considerando que nas prestagzoes de contas anterlores, a receita corrente
executada no ano economico de dois mil e dezoito asoendeu a vinte e quatro milhoes de
euros e no ano dois mile dezanove a vinte e cinco milhoes de euros;-------------------------------------Considerando que de acordo com as regras previsionais a receita corrente a
inscrever no ano dois mil e vinte e um nao podera ser superior a metade da receita
corrente dos iiltlmos vinte e quatro meses que precederam a execugao da proposta de
orgamento; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Considerando que de acordo com a norma de execugzao provisional, na ausénoia
de estudos ou analises técnicas que justifiquem o montante inscrlto de 29.069.882,00 €
(vinte e nove mélhoes sessenta e nove mil e oitocentos e oitenta e dois euros) implicaria
uma reoeita corrente executada ate trinta e um de outubro de dois mil e vinte de vinte e
oito milhoes de euros, o que a veriﬁcar~se implioaria uma execugao historica da receita
corrente em dois mil e vinte de trinta e trés milhoes de euros; -----------------------------------------------Consiclerando que ta! exeougao nao parece ser exequivel;---------------~-------------------------Os Vereadores do Partido Socialista solicitam ao Senhor Presidente que seja
apresente os dados de execugao da receita corrente em dois mil e vinte que justifiquern
os némeros vertidos na proposta de orgamento para dois mil e vinte e um. ------------------------------0 Senhor Presidents da Cémara informa: Os documentos previsionais foram efetuados
pelos servigos finanoeiros em conformidade com as regras contabilisticas e financeiras aplicaveis,
tendo sido transmitido pelos servigos que foram respeitadas todas as regras legalmente
estabeiecidas. Os esclarecimentos solicitados serao prestados pelos sen/icos ﬁnanceiros da
autarquia. lnforma, ainda, que seré disponibilizado aos Senhores Vereadores do Partido Socialists
um mapa contendo um calculo efetivo das receitas. -----------------------------------------------------------------------DELIBERAQKO: A Camara delibera, por maioria, com os votos favoréveis dos
membros do Executivo do Partido Social Democrata e os votos contra dos Vereadores do
Partido Socialista, aprovar a submisséo da proposta do orgamento e Grandes Opgoes do
Piano para dois mil e vinte e um barra dois mil e vinte e cinco e demais elementos que a
integram, a Assembleia Municipal, para efeitos de aprovaoao, nos termos do disposto na
alinea c), do numero um, artigo trinta e trés, do Anexo Um, da Lei numero setenta e cinco
barra dois mil e treze, de doze de setembro e do disposto no numero um, do artigo
quarenta e cinco, da Lei némero setenta e trés barra dois mil e treze, de trés de setembro.-—
----------Os Senhores Vereadores do Partido Socialista apresentam a seguinte deolaragao: O
Orgamento Municipal para dois mil e vinte e um que hole analisamos é apresentado num formato
dlferente do anterior, mas com os vicios habituais de uma gestao a deriva, sem ideias e que
planeia um dois mil e vinte e um com dados irrealistas, mas que planeia de forma nunca antes
vista um auténtico assaito aos boisos dos Vilaverdenses, sob forma de receitas de impostos,
como é o caso do lmposto sobre 0 Rendimento das Pessoas Slngulares, lmposto Municipal sobre
imoveis e Derrama, sem esquecer a previsao do aumento da receita da agua e das taxas
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urbanisticas, rubricas que tern aumentos exponenciais relativamente a anos anteriores.
Passamos entao a uma analise mais técnica ao documento: ------------------------------------------------------------Execugao da recelta:------------~—-----------~----------------------~---------»~-----------~-----------~----------------Da anéiise ao Oroamento para o ano dois mil e vinte e um surge inevitavelmente o
sentimento de descrédito perante uma proposta que consideramos irrealista devido a ja habitual
baixa taxa de execuoao das Receitas de Capital demonstrada nos anos anteriores, conforme fica
demonstrado no Mapa de execugao da receita apresentado infra. -----------------------------------------------------Receitas de Capital:----~-----------------------------~--------------------M-----------~----------~----------~----------Ano: Dois mil e dezassete - Orcameto: 5.657.032 (cinco milhoes seiscentos e
cinquenta e sete mil e trinta e dois euros — Execugao: 2.477.145 (dois milhoes quatrocentos
e setenta e sete ml e cento e quarenta e cinco euros) - Percentagem: 44 (quarenta e

quatroi;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~----------Ano: Dols mil e dezoito — Orgamento: 7.331.749 (sete milhoes trezenios e trinta e
um mil e setecentos e quarenta e nove euros) - Execugao: 3.875.356 (tres milhoes
oitocentos e setenta e cinco mil e trezentos e cinquenta e seis euros) - Percentagem: 53

(cinquenta e trés);------------------------------------------------------------------------------Ano: Dols mil e dezanove -- Orgamentoz 10.324.377 (dez milhoes trezentos e
vinte e quatro mil e trezentos e setenta e sete euros) — Execugao: 5.053.805 (cinco
milhoes cinquenta e trés mil e oitocentos e cinco euros) - Percentagem: 49
(quarenta e nove).-------------------------------------------------------------------------------------------------------A nossa apreensao para o ano de dois mil e vinte e um é ainda maior perante o
cenario conhecido de enormes dificuldades. Os Vilaverdenses nao querem oroamentos
expansionistas que depois nao se confirmam na execuoao, nem ouvlr declaragoes futeis
de vontade na imprensa. O Concelho de Vila Verde necessita de um Executivo com
capacidacle de incrementar politicas potenciadoras de crescirnento economics e de ajuda
a mitigar as dificuldades provocadas pela pandemia. Por isso mesmo apresentamos um
conjunto de dez medidas para as pessoas e para as empresas. Nenhuma delas oonsta do
Orcamento due o Executive Social-Democrata agora apresenta para o proximo ano!
Torna-se, também, vital inverter a inéroia demonstrada nos exercicios anteriores no que
tooa ao aproveitamento dos fundos comunitarios. E absolutamente imperioso que a
autarduia esteja na linha da frente no apoio a recuperaoao economica aproveitando com
eficacia as oportunldades due surgirao no ambito do “Plano de Reouperacao e
Reslliéncia". -----------------------------------------------------------------------------------------------------~----------Processos Eudiciais:--~---------------~------------------------------~--------~-------------------------------No que se refere aos processes judiciais, sempre fizemos referéncia no passado a
nossa preocupagao pelas responsabilidades contingentes dai resultantes, contudo este
ano nao poderemos tomar uma posioao. Alterando uma prética de transparéncia
altamente recomendavei, o Executivo Municipal optou por nao apresentar na proposta de
orgamento para dois mil e vinte e um a listagem dos processos judiciais ativos. ------------------------Carga fiscal:-------------~----------------~----------~---------~--------~---------------------------------------Neste aspeto este orcamento Municipal apresenta-se como um "assalto" ao bolso
dos Vilaverdenses, dando continuidade a uma politica (e aumento) vlolenta de cobranga
da impostos, de forma a atenuar o impacto da incapacidade de executar as Receitas de
capital que se propoe. Nao so nao apresentam medidas que ajudem as familias e as
empresas, como, peio contrario, os sobrecarregam com impostos. No exercicio de dois
mil e dezanove a proposta de orgamento foi de 5.984.000 € (cinco milhoes novecentos e
oitenta e quatro mil euros) e a execugao de 6.567.217 € (seis milhoes quinhentos e
sessenta e sete mil e duzentos e dezassete), a proposta para o exercicio de dois mil e
vinte fol de 5.625.316 € (cinco rnilhoes seiscentos e vinte e cinco mil e trezentos e
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dezasseis euros) e para o exercicio de dois mil e vinte e um surpreendentemente prevg
um aumento para 6.231.041 € (seis milhoes duzentos e trinta e um mil e quarenta e um
euros). Da analise a estes valores importa reievar que no passado o Executivo contou
com o crescimento eoonomico que perrnitiu atingir estes valores, situacao que nao se val
verificar certarnente na execucao do corrente ano e do proxlmo. Esta contingéncia
colocara sobre pressao a oobranca do total previsto da receita, com consequéncia direta
na capacidade de execucao do total da despesa. No mapa que apresentamos infra fica
demonstrada a incoeréncia na previsao sobre a cobranga de impostos, este Executive
prevé um nivel de receita de lmposto Municipal sobre lmoveis e Derrama idéntico ao ano
de dois mil e dezanove e, ignorando todas as previsoes sobre o aumento de desemprego,
prevé um aumento da receita do lmposto sobre 0 Rendimento de Pessoas Singulares na
ordem dos dezanove por centol--------------------------------------------------------------------------------------Cobranca de impostos:----------------~~----------~--------------------------------~---------~-------------Ano: Dois mif e dezanove — lll/ll (lmposto Municipal sobre lméveis):
3.054.835.21 (trés mllhoes cinquenta e quatro mil oitocentos e trinta e cinco euros e
vinte e um céntimos) — Derrama: 399197.30 (trezentos e noventa e nove mil
setecenltose noventa e sete euros e trinta céntimos) —- IRS (lmposto sobre 0
Rendimento de Pessoas Singulares): 836302.00 (oitocentos e trinta e seis mil
oitocentos e dois euros); ---------------------------------------------------------------------------------------------Ano: Dois mii e vinte - ll\/ll (Emposto Municipal sobre lmoveis): 2.755.987.00 (dois
miihoes setecentos e cinquenta e cinco mil novecentos e oitenta e sete euros) — Derrama:
284580.00 (cluzentos e oitenta e quatro mil quinhentos e oitenta euros) - IRS (lmposto
sobre o Rendimento de Pessoas Singulares): 836802.00 (oitocentos e trinta e seis mil
oitocentos e dois euros); ----------------------------------------------------------------------Ano: Dois mil e vinte e um - lMl (lmposto Municipal sobre lméveis):
3.042.249.00 (trés milhoes quarenta e dois mil duzentos e quarenta e nove euros) —
Derrama: 388266.00 (trezentos e oitenta e oito mil duzentos e sessenta e seis
euros) - IRS (lmposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares): 996565.00
(novecentos e noventa e seis mil selscentos e sessenta e cinco euros).--------------------------~Nota: Os valores referentes ao ano de dois mil e dezanove referem-se a
execugao, os valores referentes aos anos de dois mil e vinte e dois mil e vinte e um

referem-se ao orgamento.--------------------------------------------------------------------------------------------Nesta matéria as nossas propostas foram claras: descontos no lmposto Municipal
sobre lmoveis para todas as familias. lsencao de derrama para todas as empresas e
devoluoao das receitas de lmposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares.----------------------investimento: Aﬁrmagoes do Senhor Presidente da Camara a imprensa em
relagao a proposta de orgamento para o ano de dois mil e vinte e um: “dara
continuidade ao grande esforgo que tem vindo a ser feito para aproveitar todas as
oportunidades que poderao ser proporcionadas ainda no ambito dos fundos de
apoio comunitario”------------------------------------------------------------------------------------------~----------Os Vereadores do Partido Socialista nao podem deixar de flcar surpreendidos com
esta afirmacao do Senhor Presidente da Camaral A nossa duvida é se o Senhor
Presidente da Camara estara mesmo convencido de que fez no passado um grande
esforoo para aproveitar os fundos comunitarios ou estara mais uma vez a enganar os
Vilaverdenses? Seja dual for a sua conviccao, nao podemos estar mais uma vez em
clesacordo com esta posicao do Executive Camarario. A falta de visao demonstrada ao
longo dos ultimos vinte e quatro anos para implementar urn piano de desenvolvimento
estratégico impediu que o Concelho de Vila Verde apresentasse elevados niveis de
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execugao dos fundos comunitarios, o que teria permitido acompanhar 0 crescimento
verificado nos Concelhos nossos vizinhos. Ao longo dos anos temos feito referéncia a
reiterada incompeténcia demonstrada neste ambito, no entanto este ano a nossa
preocupaoao é ainda maior porque neste contexto de crise economlca provocada pela
pandemia, que potenciara uma crlse social sem precedentes, as autarquias locals tém
uma responsabiiidade acrescida no apoio aos cidadaos de forma a evitar que caiam
numa situagao de pobreza, no apoio ac tecido empresarial de forma a evitar o aumento
do desemprego e no apoio as diversas instituicoes que estao no terreno no combate
permanente a esta pandemia. Apresentamos dez propostas claras que tém como objetivo
diminuir esse impacto da crise nas families e nas empresas. Nao vemos nesta proposta
de oroamento uma politica que va ao encontro das necessldades acrescidas do tempo
que vivemos, mas nao estamos surpreendidos, e mais do mais do mesmo de uma gestao
corrente e sem ideias. Pelo exposto os Vereadores do Partido Socialista votam contra as
Grandes Opcoes do Plano e Oroamento Municipal para dois mil e vinte e um. --------------------------Os membros do Executivo do Partido Social Democrata apresentam a
seguinte declaracao: Os membros do Executivo do Partido Social Democrata nao
compreendem a posicao do voto contra dos Senhores Vereadores do Partido Socialista
porquanto nao apresentaram, que se saiba, nenhuma opcao credivel a presente proposta
sendo certo que o seu voto so pode significar a sua oposicao aos projetos e obras que
nele estao plasmados e que representam investimentos consideraveis em infraestruturas,
equipamentos e apoios, designadamente de ordem social, que reputamos de relevante
interesse para nosso Concelho, para as pessoas, para as lnstltuicoes e para as
Empresas. O presente Orgamento Municipal para dois mil e vinte e um dois mil e vinte e
cinco e um documento enquadrador da acao Municipal e das opcoes estratégicas que
perspetivamos para o desenvolvimento do Concelho para o proximo ano perspetlvando ja
os investimentos que reputamos de essenciais para os proxlmos cinco anos. Embora
rlgoroso, nao deixa de ser um documento de trabalho assente em previsoes e,
naturalrnente, passivel de sofrer as modlficagoes que se mostrarem necessarias para
responder aos desafios que a cada momento se coloquem, particularmente as medidas
que se mostrarem adequadas para apoiar as famiiias e as empresas a responder as
dificuldades resultantes da grave crise economica e social decorrente da pandemia que
infelizmente atravessarnos. Sempre orientado por principios de equilibrio e
sustentabilidade orcamental, e nao obstante as inceriezas resultantes da pandemia
COVID-DEZANOVE, o presente docurnento nao deixa de lmpor ao Executivo a ambicao
de fazer deste Concelho um territério cada vez mais atrativo para as pessoas e para as
empresas. E, por isso, urn orgamento ambicioso, norteado por uma profunda consciéncia
social mas também pela certeza cle que investindo em mais e melhores infraestruturas e
equipamentos se criam as condicoes para promover o desenvolvimento da economia
local, condicao essencial para o incremento dos niveis de bem-estar e de satlsfacao das
necessidades das pessoas. Esta perspetiva continua a concretizar-se por uma politica
fiscal responsavel e simultaneamente amiga das pessoas e das empresas: em dois mil e
vinte e urn o lrnposto Municipal sobre lmoveis mantem-se no nivel mais baixo de zero
virguia trés por cento, sendo reduzido para as familias com dois ou mais filhos; sac
garantidas isencoes de taxas urbanisticas para construcao de habitacao para as familias
carenciadas e para os jovens ate trinta e cinco anos; mantém-se os apoios ao
investimento com isencoes das taxas urbanlsticas aplicaveis aos empreendimentos
turisticos, agropecuarios, florestais e industriais; as pequenas empresas sao isentas do
pagamento de Derrama; sera aplicado um novo regulamento para atribuir beneficios
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fiscais em sede de imposto Municipal sobre lmoveis, e do lnstituto da Mobilidade e dos
Transportes e de Derrama a todos cs investimentos que contribuam para a criacao de
novos postos de trabalho; as lnstituicoes e Associacoes veem reconhecido o seu
relevante papel social peneficiando genericamente de isenooes de Taxas Municipais;
mantérr:-se as isengoes e o tarifario social no ambito das tarlfas da agua e do
saneamento basico para as familias numerosas e mais carenciadas. Na linha de uma
poiitica essencialmente orientada para as pessoas e para a melhoria da qualidade de vida
das popuiaooes, as funcoes sociais continuam a absower larga fatia das Grandes Opgoes
do Plano para dois mil e vinte e um. Nesta ambito, continua a dar-se particular relevancia
ao setor da educagao, dando-se por concluida a piena renovacao do parque escolar do
Concelho e mantendo-se os apoios aos aiunos e as familias no ambito da acao social
Escolar garantindo os iranspories totalmente gratuitos, as refeicoes, o prolongamento dos
horarios e o fomecirnento de materials escolares que viabilizem a plena integracao de
todas as criancas em Escoias modernas e cada vez melhor apetrechadas e onde se
proporciona uma educacao de crescente qualidade. Na Saude destaca-se a total
disponipiildade para colaborar com as autoridades de Saijide no processo de combate a
doenca COVID-DEZANOVE e o investimento na conclusao do processo de requalificacao
de todos os equiparnentos ole saude concelhios com a entrada em funcionamento do
posto de saude do Vade e a Requalificagao e Ampliacao do Centro de Saude de Pico de
Regaiados e do Posto de Saude de Cervaes. Os apoios aos idosos e aos mais
necessitados, quer através de acoes especificas que lhes sao dirigidas, quer atraves da
colaboragao permanente com as lnstituicoes Particulares de Soiidariedade Social, nao
deixarao de constituir, e com relevancia redobrada atenta a situacao Economica e Social
decorrente da pandemia, uma importante area da atuacao Municipal. Tendo em vista a
melhoria progressive da qualidade de vida das populagoes e da atratividade empresarial,
este orcarnenio aposta foriemente na requalificacao e reestruturacao da rede rodoviaria
Municipal, dando enfase as acessibilidades e a infraestruturagao das areas Municipais
destinadas ao acoihimento de atividades economicas, de modo a aumentar a fluidez e
seguranga rodoviarias, a competitividade territorial e a atratividade para novos
investirnentos, unica forma de debelar a crise economica e social resultante da
estagnacao da atividade por causa da pandemia. Com efeito, projeta-se um investlmento
superior a cinco virgula cinco milhoes de euros neste setor, um verdadeiro piano de
mobiiidade que inclui a requalificacao de um vasto conjunto de vias municipais, a criacao
de novas infraestruturas viarias para melhorar os acessos a areas empresariais a que
acresce o desenvolvimenio da mobilidade sustentavel patenteada no investimento nas
ciciovias urbanas, na eoovia do Cavado e do Homem e na rede estruturada de trilhos
ciclaveis, pedonais e equestres, corn inegaveis reflexos na promogao da qualidade de
vida, na valorizacao do territorio e na atratividade turistica. De igual modo, é dada
particuiar relevancia as infraestruturas de saneamento basico, com um investlmento
superior a dois virgula um rnilhoes de euros, e da rede de abastecimento de agua, um
virgula dois miihoes de euros, de modo a torna-las mais robustas e ajustadas as
necessidades atuais e futuras, prevendo~se a sua progressiva ampliacao. Os
investimentos nestes dois subsetoras de servicos basicos, em conjugagao com a
melhoria da rede viaria, constituirao os pilares essenciais do investimento municipal no
ano de dois mil e vinte e um, totalizando mais de oito virgula oito milhoes de euros. O
ambiente e a vaiorizacao dos recursos naturals e paisagisticos do Concelho sac outro
vetor fundamental da atuacao Municipal pela atencao dada a politica de preservacao
llorestal e de prevencao de fogos florestais, de requalificacao das margens ribeirinhas,
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das praias e areas de lazer junto aos principals cursos de agua conceihios, de construca
de ciclovias e ecovias, de beneficiacao e promocao dos percursos pedestres, de atencao
a meihoria da eficiéncia energétlca da ilumiriacao pﬁiblica e dos equipamentos municipais.
Paraleiamente, a determinante a atencao prestada a requalificacao urbanistica de
importantes espaoos municipais, de que se salientam: a Mobilidade, Ordenarnento e
Reabiiitacao Urbana da Vila de Prado; a regeneracao do Centro Urbano de Vila Verde e
a melhoria da sua mobilidade urbana, o projeto da Adega Cultural que integra a
Requalificaoao da Antiga Adega Cooperative e respetiva area envolvente bem como as
miiltiplas inten/encoes de Reabilitaoao de Edificios e a Requallficagao dos Centros
Civicos das Freguesias. Em simulianeo, conscientes de que o bem-estar das pessoas
depende, em muito, da sua satide iisica, este orgamento consagra ao desporto, ao lazer
e a requaliﬁcacao de equipamentos desportivos de proximidade uma fatia importante da
sua dotacao financeira, aqui se enquadrando os apoios as assoclagoes e coletividades
para o desenvoivimento dos seus projetos desportivos e recreativos. A Cuitura constitui,
tambérn, uma area de iniervencao prioritaria. Além do apoio ao esforgo das inﬂmeras
coietiviclades concelhias que ciao o seu melhor em prol de um patrimonlo material e
imaterial rico e muitifacetado que todos pretendemos preservar, valorizar e promover,
esperamos poder concretlzar os eventos que contribuem para o reforco da nossa
identidade, a valorizagao territorial e a disseminacao de uma imagem positiva do
concelho, vaiores essenciais para a dinamizacao da economia local e o fortalecimento da
promocao turistica. Parceiros indeclinaveis na promogao do desenvoivimento local, as
Juntas de Freguesia veem com este orcamento o reforco das verbas necessaries ao
exercicio das competencies que legalrnente lhe foram delegadas e que constam dos
acordos de execucao. Trata-se de um importante esforco financeiro que devera garantir
respostas mais eficazes as necessidades das populagoes. Um outro pilar estruturante
deste doournento é o aprofundamento das medidas de modernizacao e descentralizacao
com um irnpacto muito positivo na melhoria dos servicos a prestar as familias, as
instituiodes e as empresas, realcando-se a progresslva desmaterializagao processual e a
irnportancia dos espagos do cidadao que visam facilitar a interacao dos cidadaos com o
Estado e com o Municipio. Equiiibrado por natureza, dadas as condicionantes de
natureza iinanceira que legalmente temos que cumprir, ambicionamos atravas deste
documento e das opcoes poiiticas que o enformam atingir niveis crescentes de
atratividade territorial e de melhor qualidade de vida para todos os Vilaverdenses. A
corriponente de receita, que ascends a 42.973.847,00 euros (quarenta e dois milhaes
novecentos e setenta e iras mii oitocentos e quarenta e sete euros), desdobra-se em
29.069.882,00 euros (vinte e nove miihoes sessenta e nove mil e oitocentos e oitenta e
dois euros) de receitas correntes e 13.903.965,00 euros (treze milhoes novecentos e trés
mil novecentos e sessenta e cinco euros) de receitas de capital, representando estas
ililtimas trinta e dois virgula trinta e cinco por cento do total. Por sua vez, a despesa
desdobra-se em 23.454.301,19 euros (vinte e trés milhoes quatrocentos e cinquenta e
quatro mil trezentos e um euros e dezanove céntimos) para despesas correntes e
19.519.545,81 euros (dezanove rnilhoes quinhentos e dezanove mil quinhentos e
quarenta e cinco euros e oiterita e um céntimos) para despesas de capital, cifrando-se
estas (iltimas em cerca de quarenta e cinco por cento da despesa prevista. Daqui se
conclui que a receita corrente financiara em mais de cinco virgula seis milhoes de euros a
despesa de capital, o que a bastante revelador do reforco do investimento na oomponente
global da despesa. Na reaiidade, trata-se da maior dotacao orcamental de que temos
memdria o que so é possivei através de uma gestao rigorosa e eficiente de todos os
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fundos disponiveis e de uma acao determinada em aproveitar todos os recursos que nos
sao proporcionados pelos fundos comunitarios. Com efeito, o presente oroamento aposta
substancialmente nas oporiunidades de investimento criadas com os mecanismos de
apoio financeiro no ambito do Portugal dois mil e vinte e do <<Piano de Recuperacao e
Resiliéncia», perspetivando ia os projetos que poderao ter enquadramento no préximo
quadro comunitario de apoio e que se consideram decisivos para o desenvolvimento
sustentado do i\/lunicipio. For isso, apostamos numa gestao suficientemente aberta e
flexivel para nos adaptarmos a todas as oportunidades de investimento que ao longo do
tempo se vao proporcionando. O presente documento so é possivel num quadro de
sustentabilidade e equilibrio financeiro evidenciado no controlo da divida Municipal de
longo e médio prazo e num exarcicio de tesouraria que permite um prazo médio de
pagarnentos a fornecedores de muito poucos dias. A saude financeira do Municipio
permite-nos encarar o futuro com oiimisrno responsavel. O caminho do rigor e da
sustentabiliclade orcamental que vimos trilhando tem ja resultado visivel no reforco da
soberania dos Orgaos Municipais na prossecucao das suas competéncias e atribuicoes
para saivaguarda dos interesses proprios das populacoes que legltimamente
representamos, incluindo um processo sustentado de valorizacao dos Recursos Humanos
Municipais e de uma politica de novas contratacoes que habilitem 0 Municipio a
responder com maior eficacia ao cumprimento das suas fungoes e atrlbuicoes. Estamos
convictos que este é o melhor caminho para promovermos o desenvoivimento economico
e social que almejamos proporcionar a todos os Vilaverdenses e, por isso, dedicaremos
todo o nosso esforco e empenho em concretizar os projetos e objetivos que aqui
apresentarnos. Contamos, para tal, com o apoio de todos os Vilaverdenses, das
Freguesias, das Empresas e de todas as instituicdes. so num ambiente de colaboracao e
de ernpenho de todos sera possivel alcangar progressivos niveis de desenvolvimento
Economico e Social, pelo que contamos com todos, sem excecao, para pugnarmos pela
construgao de um concelno cada vez mais desenvolvido, coeso e solidario. Nestes
termos, por ser um documento que visa concretizar o "contrato" de desenvolvimento que
iirmamos com todos os Vilaverdenses, e por estarmos convictos ser este o caminho
adequado para alcangar os objetivos de progresso que nos propornos atingir, os membros
do Partido Social Democrata presentes nesta reuniao do Executivo Municipal votam
favoravelmente o presents documento que integra as Grandes Opcoes do Plano e
Orcarnento (dois mil e vinte e um — dois mil e vinte e cinco), 0 Plano de Atividacles e todos
os restantes elementos que o integ ram. ----------------------------------------------------------------------------Zero dois zero trés.- Presente uma informaoao subscrita pelo Chefe da Divisao
da Educacao e Prornocao Social, Dr. Adelino Machado, relacionada corn a aquisicao de
produtos locals para constituir um Cabaz de Natal a distribuir pelos colaboradores do
Municipio, assim como a aquisicao de brinquedos para oferenda aos respetivos filhos
menores, cuia fotocopia se encontra inserta a folhas quatrocentos e cinquenta e um e
quatrocentos e cinquenta e dois da rninuta da presente ata. DELIBERACAO: A Camara
delibera, por unanimidade, disponibiiizar uma verba no montante de €18.000,00
(dezolto mii euros), para fazer chegar um Cabaz de Natal, de produtos locals, aos
colaboradores do ll/lunicipio de Vila Verde e proceder a aquisicao de brinquedos
para oferenda dos seus filhos menores.------------------------------------------------------------------------Zero dois zero quatro.- A informacao prestada pelo Téonico Fernando Teles,
relacionada com a colocacao e regulamentacao de sinai de transito, de estacionamento
autorizado a ambulancia (l-ii a na Rua Dr. Manuel Barbosa de Brito e a consequente
anulaoao do mesmo sinai na Rua dos Bombeiros, na Freguesia de Via Verde e Barbudo,
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cuja fotocopia se encontra inserta de folhas quatrocentos e cinquenta e trés a
quatrocentos e cinquenta e seis da minuta da presente ata. DELIBERACAO: A Camara
delibera, por unanimidade, proceder a colocagao e regulamentacao de sinai de
transito, de estacionamento autorizado a ambulancia (H1a na Rua Dr. Manuel
Barbosa de Brito e a consequente anuiacao do mesmo sinai na Rua dos
Bornbeiros.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zero dois zero cinco.- A informacao prestada pelo Técnico Fernando Teles,
relacionada com a coiocacao e regulamentagao de sinais de transito na Uniao de
Freguesias de Gondiaes, Pico de Regalados e Mos, de estacionamento autorizado a
Deficientes (H1 a+2+22), cuja fotocopia se encontra inserta de folhas quatrocentos e
cinquenta e sete a quatrocentos e sessenta da minuta da presente ata. DELIBERAQAO:
A Camara delibera, por unanimidade, proceder a colocacao e regulamentagao de
sinais de transito, de estacionamento autorizado a Deficientes ( (H1 a+2+22), de
acordo com a informagao prestada pelo Técnico.-----------------------------------------------------------Zero dois zero seis.- O despacho, proferido pelo Senhor Presidente da Camera,
relacionado com a tolerancia de ponto dias trinta de novembro e sete de dezembro, cuja
fotocopia se encontra inseria a folhas quatrocentos e sessenta e um da minuta da
presente ata. DELIBERACAO: Deliberado, por unanimidade, conceder a tolerancia
de ponto nos dias trinta de novembro e sete de dezembro, nos termos do respetivo
despacho.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Procedeu-se a leitura da minuta da reuniao do Executivo, a qual fol aprovada por
todos os elernentos presentes na reuniao.------------------------------------------------------------------------E nada mais havendo a tratar, pelo Senhor Presidente fol declarada encerrada a
reuniao erarn dez horas e quarenta e cinco minutos, da qual para coristar e devidos
efeitos foi lavrada a presente ata que vai ser devidamente asslnada, consignando-se que
todas as deliberacdes dela constants foram aprovadas em minuta no ﬁnal da reuniao, nos
termos do niimero tras do artigo cinquenta e sete da Lei ndrnero setenta e cinco barra
dois mil e treze, de doze de setembro, para surlir efeitos imediatos. ---------------------------------------E eu, Nuno Miguel Lornba cla Mota, Coordenador da Unidade de Contratagao
Pﬂblica, a redigi, subscrevi e assino.----------------------------------------------------------------------O Presidente da Camara,

O Secretario
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