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ATA DA REUNIAO ORDINARIA DE 10/12/2020
----------Aos dez dias do més de dezembro, do ano de dois mil e vinte, realizou-se uﬁ /\/
reuniéo ordinaria da Camera Municipal de Vila Verde, no edificio dos Paoos do Conoelho,
sob a Presidéncia do Senhor Antonio Fernando Nogueira Cerqueira Vilela, na qualidade
de Presidente deste Orgao Autérquico, e com a presenoa dos Senhores Vereadores,
Manuel de Oliveira Lopes, Julia Maria Caridacle Rodrigues Fernandes, Patricio Jose
Correia Pinto Araujo, Jose Augusto Margal Morals, Luis Loureiro de Castro e Claudia da
Conoeioao Cachetas Pinto. --------------------------------------------------------------------------------------------Secretariou o Coordenador da Unidade de Contratagao Publioa, Nuno Miguel
Lomba da l\/iota. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Verifioada a presenga do numero legal de Vereadores foi pelo Senhor Presidente
da Camera, declarada aberta a reuniao eram nove horas e trinta minutos. -------------------------------BALANCETE: Presente o resumo diario da Tesouraria relativo ao dia nove do
mes de dezembro do ano dois mil e vinte que aousava um saldo pecuniario de sate
mélhoes quinhentos e trinta e dois mil duzentos e quarenta e um euros e noventa
céntimos, cuja fotocopia se enoontra inserta a folhas catorze e quinze da minuta da
presente ata. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------EXPEDIENTE: O qua segue, acompanhado de todos os processos para
verificagao da Exoelentissima Ediiidade. ---------------------------------------------------------------------------Presente, para aprovagao da Exoelentissima Camara, a ata da reuniao ordinaria
de dezanove de novembro de dois mil e vinte, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas
dezasseis a trinta e dois da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Cémara
delibera, por maioria, com a abstengao da Dr.“ Claudia Pinto, aprovar a ata da
reuniﬁo ordinéria de dezanove do novembro de dois mil e vinte.--------------------------------------A Dr.“ Claudia Pinto absteve-se por néo ter estado presente na reuniao a que
a ata diz respeito.--------------------------------------------------------------------------------------------~----------Presente, para aprovagao da Excelentissima Camera, a ata da reuniao
extraordinaria de vinte e seis de novembro de dois mil e vinte, cuja fotooopia se encontra
inserta de folhas trinta e trés a quarenta e um da minuta da presente ata.
DELIBERAQAO: A Cémara delibera, por unanimidade, aprovar ata da reuniéo
extraordinéria do vinte e seis de novembro de dois mil e vinte.---------------------------------------~ANTES DA ORDEM DO DlA:----------~--------------------------------------------------------------------Os Senhores Vereadores do Partido Socialista apresentam a seguinte
assunto: <<Na ultima reuniao de Camera relativa a apreoiaoao e votagao da proposta de
oroamento a submeter a Assembieia Municipal os Vereadores do Partido Socialisla
questionaram o Senhor Presidenie quanto a forma oomo foi apurada nomeadamente a
receita previsionai de modo a justificar urn orgamento para dois mil e vinte e um superior
a quarenta milhoes de euros. As questoes susoitadas pelo Partido Sooialista levaram o
Senhor. Presidente a declarar para a ata que aoreditava que o orgamento estava bem
elaborado, no entanto os Sen/igos Técnicos responséveis pela sua elaboraoao fariarn
ohegar aos Vereadores do Partido Sooialista as justifioaooes necessaréas para demonstrar
nomeadamente a receiia apresentada de mais de quarenta milhoes de euros. Até ao
momento tais demonstragoes técnioas nao foram remetidas aos Vereadores do Partido
Socialista. Continuamos sem respostas. Entretanto, esmiuoado com mais detalhe o
Oroamento Municipal para dois mil e vinte e um surge-nos outras duvidas que
(je Veg eSC|a;'eCida$§Q§.§-L_______________________-§._Q-;'._'._§:;'Q____________________...'-'...'-..’.§....}.___

----------Um) Parece-nos que a roceita inscrita de oerca de olto virgula sessenta e clnco
milhoes de euros relativa a fundos comunitarios "Portugal dois mil e vinte“ apenas tem
oorrespondéncia nas grandes opooes do piano em oerca de cinco virgula quarenta e um
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milhoes de euros. Procurarnos justificacao nos docurnentos para esta discrepancia leg ﬁg
trés virgula vinte e quatro milhoes de euros mas nao foi possivel encontra-la. Parece
existir um excesso de receita face a essa discrepancia. -------------------------------------------------------Dois) O empréstimo de 3 301 900,00 € (trés milhoes trezentos e um mil e
novecentos euros) foi oontraido para financier a requalificagao de uma lista bem deﬁnida
de obras na rede viaria. Sucede que essas obras foram ja adjudicadas e o valor total dos
contratos abrangidos é de 3 219 019.00 € (trés milhoes duzentos e dezanove mil e
dezanove euros). Ha aqui um diferencial de 82 881,00 € (oitenta e dois mil e oitocentos e
oitenta e um euros) que nos parece nao deveria estar inoluido no Orcamento Municipal.
Face ao exposto, solicitam-se explicacoes ao Senhor Presidente de Camara.» ------------------------O Senhor Presidente da Cémara esclareceu: foram distribuidos aos Senhores
Vereadores do Partido Socialista os documentos relativos ao calculo das receitas
previsionais, tendo-se anexado copia a minuta da reuniao de Camera. No que se refere
aos restantes elementos os mesmos serao entregues oportunamenle, cuja fotocopia se
encontra inserta de folhas quarenta e dois a quarenta e sate da minuta da presente
ata. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZERO UM.- CONHECEMENTOS BARRA RATIFICACCES:--------------------------»--»
----------Zero um zero um.- Para ratificaoao da Excelentissima Camara, presentes os
despaohos do Senhor Vereador da Qualidade, Ordenamento e Gestao do Territorio,
relativo as isencoeslreducoes no ambito da pandemia COVlD-DEZANOVE. Sobre o
assunto, foi anexado os respetivos mapas das isengoes e reducoes reconhecidas pela
Divisao da Qualidade, Atendimento e Flscalizacao e Divisao de Urbanizagao e Edifioacao,
cuja fotocopia se encontra Ensefra de folhas quarenta e oito a cinquenta e um da mirruta
da presente ata. DELIBERACAO: A Cémara delibera, por unanimidade, ratiﬁcar as
isengoeslredugoes no émbito da pandemia COVlD-DEZANOVE reconhecidas pela
Diviséo da Qualidacie, Atendimento e Fiscalizacéio e Diviséio de Urbanizagao
Edificagﬁo. Remeta-se a Assembleia Municipal, no prazo de quarenta e oito horas.»-~
----------Zero um zero dois.- Para ratificaoao da Excelentissima Camera, presente o
despacho do Senhor Presidents da Camara subjacente a apreciacao da lista de erros e
omissoes apresentada no ambito do prooedimento designado por <<Constru<;ao da Ecovia
do Cavado — troco Falal-Mirante, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas cinquenta e
dois a sessenta e nove da minuta da presente ata. -------------------------------------------------------------Os Senhores Vereadores do Partido Socialista apresentam a seguinte
questao: Neste ponto da ordem de trabalhos é proposta a ratificaoao do despacho do
Senhor Presidente da Camera subiacente a apreciacao da lista de erros e omissoes
apresentada no ambito do procedimento designado por <<Construcao da Ecovia do
Cavado - troco Faial Mirante. Da analise a informaoao técnica do Juri verifica~se que
expressamente este refere que "Cumpre dar conta que serao corrigidas no mapa inserido
na plataforma eletronica de contratacao, os artigos acima referenoiados." A ser assim, e
porque o valor base do concurso foi obtido a partir do mapa de quantidades, aplicandose-lhe os respetivos precos unétarios, resultara, obrigatoriamente, uma alteracao ao valor
base de concurso, ou entao uma reduoao dos precos unitarios inicialmente propostos e,
nestas circunstancias, estamos perante uma alteragao aos atributos do procedimento de
concurso e nao apenas a aprovacao da lista de erros e omissoes. A inclusao dos erros e
omiss6es'n'a'lista inicial eliminé os erros e omissoes que seriam porventura imputaveis ao
projetista nos termos do Codigo dos Contratos Publicos. Parece-nos que os erros e
omissoes devem ser autonomizados da proposta base, designadamente para efeitos de
responsabilizacao por erros e omissoes e para contabilizacao do seu limite legal. De outra
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forma havera que corrigir-se as pegas de procedimento e reiniciar o procedimento de
conourso. Perante uma situagao que ira distoroer o resultado financeiro deste projeto
solicitamos uma explicagao para o sucedido. ---------------------------------------------------------------------0 Senhor Presidents esclarece: Todo o processo relativo ao procedimento
concursai desta obra assim como todos os outros sao devidamente enquadrados pelos
projetistas e pelos teonicos no enquadramento legal vigente. Sendo estas matérias
exoiusivamente de ambito téonico estas questoes serao remetidas aos respetivos
services para que se possam pronunciar sobre este assunto. Acrescento ainda que a
atitude dos Senhores Vereadores do Partido Sooialista parece mais ser uma tentativa
clara de oriar obstaculos permanentes a concretizagao de obras que sao essenciais e
urgentes para que o Concelho de Vila Verde e os Vilaverdenses delas possam usufruir
em tempo mais curto possivel e para que os funcios comunitarios possam ser executados
com a maior celeridade possivei. -------------------------------------------------------------------------------------DEEJBERACAO: A Cémara deiibera, por unanimidade, ratiﬁcar 0 despacho
do Senhor Presidents da C.‘-‘zmara, que aprovou a apreciagao efetuada peio juri
sobre as listas de erros e omissées apresentadas.------------------------------------------------

----------~ZERO DOlS.- DNERSOS:-----------------------------------------------------------------------M
----------Zero dois zero um.- Lima informacao, prestada pela Chefe da Divisao de
Recursos Humanos, Dr.’ Dulce Filipe, reiativa a constituioao da Comissao Paritaria com
competencia consultiva para apreciar propostas de avaliagao dadas a conhecer a
trabaihadores avaliados, antes da homologacao, cuja fotocopia se encontra inserta de
folhas setenta a setenta e dois da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: Deliberado
designar como representantes da Administragao 0 Dr. Manuel Lopes e o Dr. Luis
Castro, como rnembros efetivos, e a Dr.“ Julia Fernandes e o Dr. Patricio Araujo,
como membros supientes.-------------------------------------------------------------------------------------------Zero dois zero doEs.- A proposta numero vinte e oito mil e quatrocentos e
cinquenta e seis barra dois mil e vinte, do Senhor Vereador da Qualidade, Ordenamento e
Gestao do Territorio, reiacionada com a consolidagao definitiva da mobilidade
intercarreiras/carreia especial — Educador de lnfancia/carreira geral-Técnico
Superioriﬂiodite Maria Magalhaes Pregueiro, cuja fotocopia se encontra inserta de foihas
setenta e trés a setenta e seis da minuta da presente ata. DELIBERACAO: Deliberado,
por maioria, com a abstengao dos Vereadores do Partido Socialista, aprovar a
consoliciacéo definitive da situactio de modalidade intercarreiras da trabalhadora

Judite Maria Magalhaes Pregueiro.-------------------------------------------------------------------------------Os Senhores Vereadores do Partido Socialista apresentaram a seguinte
declaragﬁo de voto: Abstemo~rios por se tratar de matéria eminentemente
administrative. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------»-Zero dois zero trés.- Para aprovacao da Excelentissima Camara, presente o
protocolo de colaboracao a celebrar entre o Municipio de Vila Verde e a Junta de
Freguesia da Uniao de Freguesias de Sande, Vilarinho, Barros e Gomide, para
concessao de apoio financeiro destinado a construgao de muros de suporte a Estrada
Municipal quinhentos e trinta e sete, mais concretamente na Avenida de Sao Mamede,
iunto ao entroncarnento com a Rua da lgreja, em Gomide, local em risco, cuja fotocopia
se encontra inserta de folhas setenta e sete a oitenta e tres da minuta da presente ata.
DELIBERACAO: A Cémara deiibera, por unanimidade; aprovar 0' pfotocolo de
colaboragao a celebrar entre 0 Municipio de Vila Verde e a Junta de Freguesia da
Uniao de Freguesias de Sande, Vilarinho, Barros e Gomide, para concessao de
apoio financeiro destinado a construgao de muros de suporte a Estrada Municipal
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quinhentos e trinta e sete, mais concretamente na Avenida de Sao Mamede, junto
ao entroncamento com a Rua da lgreja, em Gomide, local em risco.---------------------------------Zero dois zero quatro.- Para aprovacao da Excelentissima Camera, presente o
protocolo de coiaboracao a ceiebrar entre 0 Municipio de Vila Verde e a Junta de
Freguesia de ii/ioure, para apoio financeiro destinado a fazer face aos encargos com a
recuperacao da Fonte da Landeira, requalificagao do seu espago envolvente e
encaminhamerito das respetivas aguas, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas
oitenta e quatro a noventa da minute da presente ata. DEUBERACAO: A Camara
deiibera, por unanimidade, aprovar protocolo de colaboragao a celebrar entre 0
ll/lunicipio de Vila Verde e a Junta de Freguesia de Moure, para apoio financeiro
destinado a fazer face aos encargos com a recuperagao da Fonte da Landeira,
requalificacao do seu espago envolvente e encaminhamento das respetivas
aguas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zero dois zero cinco.- Para aprovagao da Excelentissima Camara, presente o
protocolo de colaboracao a celebrar entre 0 Municipio de Vila Verde e a Freguesia de Vila
Verde e Barbudo, para comparticipar o frnanciamento necessario as obras de ampliacao e
requalificacao do cemitério de Barbudo, da Freguesia de Vila Verde e Barbudo, cuja
fotocopia se encontra inserta de folhas noventa e um a noventa e sete da minuta da
presente ata. DELEBERACAO: A Camera delibera, por unanimidade, aprovar 0
protocolo de coiaboragao a celebrar entre 0 Municipio de Vila Verde e a Freguesia
de Vila Verde e Barbudo, para comparticipar o financiamento necessario as obras
de ampliacao e requalificacao do cemitério de Barbudo, da Freguesia de Vila Verde
e Barbudo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zero dois zero seis.- Para aprovacao da Excelentissima Camara, presente o
protocolo de coiaboracao a celebrar entre o Municipio de Vila Verde e a Uniao de
Freguesias de Vaibom Sao Pedro, Paco e Vaibom Sao i\/lartinho, para concretizacao das
obras de requaiiticaoao do parque de estacionamento da lgreja Paroquial de Valbom Sao
Martinho que permitira criar uma zona de estacionamento e de Lazer, cuja fotocopia se
encontra inserta de folhas noventa e oito a oento e cinco da minuta da presente ata.
DELEBERACAO: A Camera delibera, por unanimidade, aprovar o protocolo de
coiaboracao a celebrar entre o ll/lunicipio de Vila Verde e a Uniao de Freguesias de
Vaibom Sac Pedro, Paco e Valbom S50 Martinho, para concretizacao das obras de
requaiificagao do parque de estacionarnento da lgreja Paroquial de Valbom Sao
Martinho que permitira criar uma zona de estacionamento e de Lazer. ------------------------------Zero dois zero sete.- Para aprovaoao da Excelentissima Carnara, presente 0
protocoio de colaboracao a ceiebrar entre o Municipio de Vila Verde e a Junta de
Freguesia da Loureira, para concessao de apoio financeiro destinado a fazer face aos
encargos com a construcao de muros a levar a efeito no ambito da conclusao das obras
de aiargamento e beneficiacao da Estrada Municipal quinhentos e sessenta e seis, troco
correspondents a Rua de Santa Eulalia e do alargamento da Travessa do Vau, Freguesia
da Loureira, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas oento e seis a oento e treze da
minuta da presente ata. DELIBERACAO: A Camara deiibera, por unanimidade,
aprovar 0 protocoio de coiaboragao a celebrar entre 0 Municipio de Vila Verde e a
Junta de Freguesia da Loureira, para concessao de apoio financeiro destinado a
fazerl face aos encargos" com a construcao de 'muros a ievar a efeitono ambito da
conciusao das obras de alargamento e beneficiagao da Estrada Municipal
quinhentos e sessenta e seis, trogo correspondents a Rua de Santa Eulalia e do
alargamento da Travessa do Vau, Freguesia da Loureira. --------------------------------------4/9
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----------Zero dots zero oito..- Para aprovecao de Exoelentissima Camera, presente o El
protocolo de colaborecao a celebrar entre o Municipio de Vila Verde e a Junta de
Freguesia de Parade de Gatim, para concessao de apoio financeiro para fezer face aos W
encargos com a recuperacao do Lavadouro pﬁiblico no Largo do Cruzeiro, requalificagao
do seu especo envolvente e enceminhemento das respetivas aguas, cuja fotocopia se
encontra inserta de folhas oento e catorze a oento e vinte de minute da presente ate.
DELEBERACAO: A Camera deitbera, por unanimidade, aprovar 0 protocolo de
coiaboracao a celebrar entre 0 Municipio de Vila Verde e a Junta de Freguesia de
Parade de Gatim, para concessao de apoio financeiro para fazer face aos encargos
com a recuperacao do Lavadouro pdblico no Largo do Cruzeiro, requalificacao do
seu espaco envolvente e encaminhamento das respetivas aguas.------------------------------------Zero dois zero nove.- Para aprovacao da Excelentissima Camera, presente o
protocolo de coleboraoao a celebrar entre o Municipio de Vila Verde e a Associaoao
Cultural, Desportive e Recreativa de Oleiros, para comperticipar ﬁnanceiramente as obras
de requeiificaoao do telhedo e das facnades dos balnearios, assim como pela
reconstrugao de um muro de suporte do campo de iogos de Oleiros, cuja fotocopia se
encontre inserta de folhas oento e vinte e um a oento e trinta de minute da presente ate.
DELIBERACAO: A Camera defibera, por unanimidade, aprovar 0 protocolo de
colaboracao a celebrar entre o municipio de Vila Verde e a Associagao Cultural,
Desportiva e Recreativa de Oleiros, para comperticipar financeiramente as obras de
requalificacao do teihado e das fachadas dos balnearios, assim como pela
reconstrucao de um muro de suporte do campo de jogos de Oleiros. -------------------------------Zero dois dez.- Para eprovacao de Excelentissima Camera, presente o protocolo
de coiaboracao e celebrar entre o Municipio de Vila Verde e a Junta de Freguesia da
Uniao de Freguesias de Carreiras Sac Miguel e Carreires Sao Tiago, pare comperticipar
finenceiramente, na construcao de muros de suporte ne Rue de Penas, Rue da Bouoinha,
Tue do Oiheiro, Rue do Padrao e Rue da Breie, assim como a criacao de uma rede de
aguas pluvieis ne Rue Dao Egas Pals, cuja fotocopie se encontra inserta de folhas oento
e trinta e um a oento e trtnta e sete de minute da presente ata. DELIBERACAO: A
Camera delibera, por unanimidade, aprovar protocolo de colaboragao a celebrar
entre o Municipio de Vita Verde e a Junta de Freguesia da Uniao de Freguesias de
Carreiras Sac ll/liguei e Carreiras Sao Tiago, para comperticipar financeiramente, na
construgao de muros de suporte na Rue de Penas, Rue da Bouginha, Tue do
Oiheiro, Rua do Padrao e Rue da Breia, assim como a criagao de uma rede de
aguas piuviais na Rue Dao Egas Pais.---------------------------------------------------------------------------Zero dois onze.- Um oficio de Associagao Empreserial do Vale do Homem, a
soiicitar um apoio ﬁnanceiro, no montante de € 8000,00 (oito mil euros), para incentivo ao
comércio local, na fase em que etravesse dificuldades sem precedentes, motivedas pela
situecao pandémice, cuia fotocopia se encontra inserte de folhas canto e trinta e oito a
oento e quarenta da minute de presente ata. DELIBERACAO: Deliberado, por
unanimidade, atribuir 0 apoio financeiro, no montante de € 8.000,00 (oito mil
euros), a Associagao Empresariai do Vale do Homem, para incentivo ao comércio
local, na fase em que etravesse dificuidades sem precedentes, motivedas pela
situacao pandémica.--------------------------------------------------------------------------------------------------Zero dois doze.-Presente o processo zero um barre dois'n*iil'e lvinte barre
duzeritos e sets, em nome de Maria do Semeiro da Silva Macedo Rocha, sito no lugar de
Pedrose, Freguesia de Cabaneles, para deliberacao sobre a dispense das condicoes
previstas nos numeros quatro a oito do artigo dezasseis do Decreto-Lei numero oento e
5/9

Fls

ATA DA REUNIAO ORDINARIA DE 10/12/2020
vinte e quatro barre dois mil e sels, de vinte e oito de junho, ne sue redaoao atual, tendo
em consideracao, tarnbém, os pareceres técnicos constantes no processo, cuja fotocopia
se encontra inserta de foihas cento _e querenta e um a cento e cinquenta e nove da
minute de presente ata. DELIBEFLACAO: Deliberado, por unanimidade, dispenser das
condicﬁes previstas nos numeros quatro a oito do artigo dezasseis do Decreto-Lei
nirmero oento e vinte e quatro barra dois mil e seis, de vinte e oito de junho, na sua
redagao atual, tendo em consideracao os pareceres técnlcos constantes do
processo zero um barre dois mil e vinte barra duzentos e seis, em nome de Maria
do Semeiro da Silva Macedo Rocha, sito no lugar de Pedrosa, freguesia de
Cabanelas, bem como 0 parecer favoravel da Comissao Municipal de Defesa da
Floresta emitido em vinte e novembro de dois mil e vinte.-----------------------------------------------Zero dois treze.- Presente o processo zero um barre dois mil e dezanove barre
mil e urn, em que figure como requerente lnovflorestel- Prestacao de Servicos, Limitade,
sito no lugar de Paredes, da Uniao de Freguesias de Esqueiros, Nevogilcle e Travassos,
para deliberecao sobre e dispense das condlcoes previstas nos numeros quatro a oito do
artigo dezasseis do Decreto-Lei numero cento e vinte e quatro barre dois mil e seis, de
vinte e oito de junho, na sua redecao atual, tendo em consideraoao, também, os
pareceres técnicos constantes no processo, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas
oento e sessenta a cento e oitente de minuta da presente ata. DELIBERACAO:
Deliberado, por unanimidade, dispenser das condicées previstas nos niimeros
quatro a oito do artigo dezassets do Decreto-Lei niflmero cento e vinte e quatro
barre dois mii e seis, de vinte e oito de junho, na sua redagao atual, tendo em
consideracao os pareceres técnicos constantes do processo zero um barra dois mil
e dezanove barra mil e um, em que figura como requerente lnovﬂorestal - Prestagao
de Services, Limitada, sito no lugar de Paredes, da Uniao das Freguesias de
Esqueiros, Nevogilde e Travassés, bem como o parecer favoravel da Comissao
Municipal de Defesa da Floresta emitido em vinte de novembro de dois mil e
vinte.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zero dois catorze.- Presents o processo zero um barre duzentos e cinco barre
dez, em nome de Maria Alice Arantes Vielra Game, sito no lugar de Bouoas, da Freguesia
de Dossaos, obre a dispense das condicdes previstas nos numeros quatro a oito do artigo
dezesseis do Decreto~Lel numero oento e vinte e quatro barre dois mil e seis, de vinte e
oito de junho, ne sua redacao atual, tendo em consideracao, também, os pareceres
téonicos constantes no processo, cuja fotocopie se encontre inserta de folhas oento e
oitenta e urn a duzentos da minute da presente eta. DELIBERACAO: Deliberado, por
unanimldade, dispenser das condigﬁes previstas nos niflmeros quatro a oito do
artigo dezasseis do Decreto-Lei numero cento e vinte e quatro barre dois mil e seis,
de vinte e oito de junho, na sua redagao atual, tendo em consideracao os pareceres
técntcos constantes do processo zero um barra duzentos e cinco barre dez, em
nome de Maria Alice Arantes Vieira Gama, sito no lugar de Bougas, da Freguesia de
Dossaos, bem como 0 parecer favoravel da Comissao Municipai de Defesa da
Floresta emitido em vinte de novembro de dois mil e vinte.---------------------------------------------Zero dois quinze.- Uma proposte, epresentade pela Senhore Vereadore do
Peiouro de Educaoao, Culture e Acao Social, relacionada com o apoio as lPSS's
(lnstituigoes Particuiarea de Solidariedade Social) do Concelho 'de Vila Verde com
trabalho continuo e permenente na area da lnfancia, Juventude e Terceira ldade que
estao na linha da frente do combats a Covlde-dezanove, cuja fotocopia se encontra
inserta de folhas duzentos e um a duzentos e cinco da minute da presente eta.
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DELIBERACAO: A Camera deiibera, por unanimidade, atribuir um voto de louvor,
agradecimento e reconhscimento a todos os profissionais das lnstituicﬁes
Particulares de Solidariedade Social pelo seu ssforco abnegado no combats a
pandemia provocada pelo virus SARS-CoV-DOIS-COVID DEZANOVE, e atribuir um
apoio extraordlnario de 5000€ (cinco mil euros) a cada lnstituigﬁes Particulares de
Solidariedade Social, nos termos e condicées definidas na proposta.------------------------------Os Ssnhores Vereadores do Partido Socialista apressntam a seguinte
deciaragao: “A atribuigao deste apoio e todas as lnstituioﬁes Perlicuiares ds
Solidariedade Social concelhies psca por tarcllo. E feito num registo sstilo "ssrvicos
mtnimos" sem qualqusr avaliegao em rsiacao as nscessidedss efetivas ds cada
instituicao Particular ds Solidariedade Social. Entendemos que ha lnstituicao Particular ds
Solidariedade Social que pela sue psquene dimensao e interioridads Concelhie deveriam
tsr uma diferénciacao positive. Alnda assim, votamos a favor da atribuicao destas verbes
la que é sempre melhor alguma coisa do que nede, como tsm acontecido ate a date.»---»
----------Os membros do Executivo Partido Social Democrata apresentam a seguinte
dsciaragao: Todas as instituicées Particularss de Solidariedade Social que trabalharn nas
areas da lnfancia/Juvsntude e da Tercslre ldede e que tam tido um trabalho
extremamsnts msritorio junto daquelss que protsjem no die-a-die, garantindo a
normalidede ne vlda diarla das pessoes que ssrvem, tendo uma atitude proative na
procure de solucﬁss psrante este nova realidede que a todos efetou, e procurendo
sempre uma resposte aternpeda as soiicitaooes ds toda a populacao, tam tido por parte
do Municipio um apoio constants, quer ao nivsl dos metsriais ds protecao s dssinfscao,
bem como eo nivei dos testes, tendo 0 Municipio apoiado grands parts delas em toda
este problernatica que efste e vida ds todes e lnstltuicées. Ests subsidio é mais um
contributo e um rsconhecimento psrante este ssforco ebnsgado e constants que as
nosses lnstltuigass Particuiarss de Solidariedade Social tam dsssnvolvido looelmente.
importants, ainde, rsferir que o Municipio rsconhece todo este sxtreordinario trebalho s,
por isso, atrlbui um voto de louvor, ds reconhscimento e de egredscimento publico. ------------------Zero dois dezasseis.- Para aprovecao de Excslsntissima Camera, presente o
protocolo de coleboracao a celebrar entre o Municipio ds Vile Verde s a Freguesia de Vila
Verde e Barbudo, para comperticipar o flnanciamsnto para fazsr face aos sncergos com a
construcao de uma rede de agues pluvials na Rue vinte e cinco ds abril e ds uma reds de
sansemsnto na Travsssa da l\/larenha, em Barbudo, cuja fotocopie ss sncontra inssrte ds
folhas duzsntos s seis e duzentos e catorze da minute de presente ate. DELIBERACAO:
A Camera, delibera, por unanimidade, aprovar protocolo de colaboragao a celebrar
entre o Municipio de Vila Verde e a Freguesia de Vila Verde e Barbudo, para
comperticipar o financiamsnto para fazsr face aos encargos com a construgao de
uma rede de aguas piuviais na Rua vinte e cinco ds abril e ds uma rede ds
sansamento na Travessa da Maranha, em Barbudo.--------------------------------------------------------Zero dois dezasseis.- Pare aprovacao da Excelsntissime Camera, presente o
protocolo ds colaboracao a celebrar entre 0 Municipio de Vile Verde e a Freguesia ds
Couclelro, para cornperlicipar no valor necsssario pare aquisicao ds trés percelas ds
terrsno pare a criegao da Zona de Lezer do Garrafes em Couoisiro, cuja fotocopia ss
sncontra inserta de folhas duzsntos s quinzs a duzentos s vinte e dois da minute da
presente ate. EJEUBERACAO: A Camaraidelibera, por una'ni'r'n'idade, aprovar 0
protocolo de colaboragao a celebrar entre o Municipio de Vila Verde e e Freguesia
cle Couoisiro, para comperticipar no valor necessario para aquisigao de trés
parceias de terrsno para a crlagao da Zona de Lazsr do Garrafas em Coucieiro.------7/9
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----------Zero dois clezoito.- Presents uma proposta, aprsssntada pelo Senhor Presidents
de Camera, rslacionada com as medides as medides ds combats a pandemia da dosnce
COVIDE-DEZANOVE, cuja fotocopia se sncontra inssrla de folhas duzentos s vinte e tras
e duzsntos e vinte e sets de minute da presents ata. DELIBERACAO: tendo em
consideracao os reflexes negatives que a pandemia por COVIDE-DEZANOVE tem
provocado em multiples sstores da atividade econémica Municipal,
designadamente nos sstores da rsstauragao e bebidas, comércio, servicos e
turismo, no ambito do psriodo critico que atravsssamos, como medida excecional s
temporaria para apoio a populagao Vilaverdsnse, s como medida de estimulo s
recuperacao econémica no contexto da pandemia da doenga COVIDE-DEZANOVE,
através da reclugao de despesas rssultantes da exploracao da sua atividade
econémica, importa sstabelecer um conjunto ds issncoes totals ou parciais de
taxes municipais que integram o Regulamsnto de Liquidagao e Cobranga de Taxes
Municipais em vigor no Municipio, oportunamente publicitado no Diario da
Rspiiblica, através do Aviso numero nove mil quinhentos e noventa s seis barre
dois mil e dez segunda séris, numero noventa e quatro ds catorze de maio de dois
mil e dez, na sua atual redacao. Para o efeito, considsrando a Proposta subscrita
pelo Presidents da Camera Municipal, agendada para a presents reuniao, para
cumprimento do disposto no nilmsro dois, do artigo dezasseis, da Lei nﬁmero
setenta e tras barre dois mii e trezs, de trés de setembro, diploma que estabslece 0
Regime Financeiro das Autarquias Locals e das Entidades lntsrmunicipais,
conjugado com o numsro dois, do artigo vinte s seis-A, do citado Rsgulamsnto
Municipal,------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Camera Municipal delibera, por unanimidade, submeter a apreciacao e
aprovagao cla Assembieia Municipal a isengao das entidades e organismos
lsgalmente existsntes, nos termos constantss dos pontos catorze e quinze da
presente Proposta, sendo concedida competéncia ao Presidents da Camera
Municipal, ou Vereador com poderes delegedos, para proferir decisao, cujo
cleferimento fica dispensado da verificagao dos procsdimentos previstos no artigo
vinte e seis, do citado Reguiamento de Liquidacao e Cobranga de Texas Municipais,
sem prejuizo dos procedimentos adequados de liquidagao s cobrance constantes
do disposto no Capituio ll, do mesmo diploma regularnentar, com a obrigagao do
elenco das isengﬁes concedidas ser comunicado ao Orgao Deliberative, por meio
eletronico, no prazo de quarenta e oito horas, e publicitado de acordo com o
disposto na alinea g), do nilimsro um, do artigo setenta s nove, da referida Lei
numsro setenta s trés barre dois mil s treze, de trés de setembro.------------------------------------- Mais delibera o Orgao Executivo, por unanimidade, aprovar a presente
Proposta nas rsstantes materias especificadasnos pontos um a doze e dezasseis a
vinte, quer na “AREA ECONOMiCA”, quer na “AREA SOClAL”.--------------------------------------~-Os Ssnhores Vereadores do Partido Socialiste apresentam a seguinte
declaragao: <<As medides egora apressntedas pscam por sersm muito tardies. Surgem
um mas depois ds os sisitos do Partido Socialiste terem apressntado dez medides
objetivas ds apoio a Families, Emprsses e lnstituiooss, entre sias: Um.- lssnter,
totalmsnte, o pagamsrito ds agua, lixo e sansamsnto, a todes as Emprssas, Associagoes
e lnstituicoss Perticularss de Solidariedade Social (até um valor maximo celculado sm
funcao da media ds consumo dos Ezltimos seis meses); Dois.- lssntar, em cinquenta por
oento, o pagamsnto de agua, lixo e sansamsnto, a todos os consumidores individuals
(ate um valor rnaximo calculado em funcao da media de oonsumo dos Ciltimos seis
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meses); Tés.- lsentar 0 comércio de taxas de licanciamento e de funcionamento; Quatro.lsentar até uma hora 0 estacionamento, mediante apresentacao do talao de compras
feitas no comércio local; Cinco.- Atribuir descontos no lmposto Municipal sobre lmoveis
para todas as familias; SeEs.~ Devoiver aos Municipes a totalidade do valor do lmposto
sobre o Rendimento das Pessoas Singulares que a autarquia recebe; Sete.- Oferecer
mascaras a toda a populagao; Oit0.— lsentar todas as empresas da taxa de derrama;
Nove.- Apoiar a reaiizacao do testes rapidos as comunidades escolares, aos profissionais
e utentes das lnstituicoes Partioulares de Solidariedade Social, aos profissionais da
protecao civil, entre outros; Dez.- Entregar aos funcionarios da Carnara um voucher de
valor Eguai ao qua estava previsto para 0 jantar de Natal, para ser gasto,
obrigatoriamente, no comércio local. O Partido Social Democrata votou contra estas
rnedidas.
Nao admitiu
sequer que fossem
analisadas
individuaimente.
Chegados ao dia de hoje a maioria Partido Social Democrata apresenta um conjunto de
propostas que nao aparecem refletidas no Orcamento Municipal, aprovado ha poucos
dias. Belo planeamento autarquico o desta maioria. Numa semana votam contra as
medidas do Partido Socialista. Depois aprovam um orgamento sem medidas consists-ntes
de combate aos efeitos da pandemia e decorridos alguns dias surgem com este conjunto
de medidas. Nao obstante, obviamente votamos a favor desta proposta apesar de
entendermos que deveria ser mais abrangente, deveria pr0longar~se seis meses no
tempo a ser mais objetiva. Como forma de acompanharmos a aplicacao efetiva destas
medidas requeremos aos sen/loos municipais, através do Senhor Presidente da Camara,
que mensalmente, no final de cada més, nos remetam uma listagem discrirninativa e

objetiva dos beneficios decorrentes desta proposta.»----------------------------------------------------------Procedeu-se a Eeitura da minuta da reuniao do executivo, a qual foi aprovada por
todos os elementos presentes na reuniao. -------------------------------------------------------------------------E nada mais havendo a tratar, pelo Senhor Presidents foi declarada encerracla a
reuniao eram onze horas, da qual para constar e devidos efeitos foi lavrada a presente
ata que vai ser devidamente assinada, consignando-se que todas as deliberaooes dela
constante forarn aprovadas em minuta no final da reuniao, nos termos do niimero trés do
artigo cinquenta e sate da Lei nﬁimero setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de
setembro, para surtir efeitos imediatos. -----------------------------------------------------------------------------E eu, Nuno Miguel Lomba da Mota, Coordenador da Unidade de Contratagao
Piiblica, a redigi, subscrevi e assino. --------------------------------------------------------------------~-

O Presidente da Camara,
O Secretario
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