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-------- --Aos trés dias do més de Fevereiro, do ano de dois mil e catorze, no
edificio dos Pagos do Concelho, sala de reunioes realizou-se a reuniao Ordinaria
desta Camara Municipal, sob a Presidéncia do Senhor Antonio Fernando
Nogueira Cerqueira Vilela, na qualidade de Presidente deste Orgao Autarquico,
com a presenga dos Senhores Vereadores, Manuel de Oliveira Lopes, Julia Maria
Caridade Rodrigues Fernandes, Patricio José Correia Pinto de Araujo, Luis Filipe
Oliveira Silva, José Augusto Margal Morais e Manuela Alexandra da Mota
Machado Ferreira Nunes. ---------------------------------------------------------------------------------- --Secretariou a Assistente Técnica, Olinda Macedo Lopes.------------------------------ --Verificada a presenga do numero legal de Vereadores foi pelo Senhor
Presidente, declarada aberta a reuniao eram nove horas e trinta minutos, tendose passado a leitura da ata da reuniao anterior a qual foi aprovada e assinada.----BALANCETE: Presente 0 resumo diario da Tesouraria relativo ao dia trinta e um
de Janeiro do ano dois mil e catorze que acusava um saldo pecuniério de dois
milhoes, cento e sessenta e oito mil, duzentos e sessenta e trés euros e cinquenta
e oito céntimos. ----------------------------------------------------------------------------------------------- --EXPEDIENTE: O que segue, acompanhado de todos os prooessos para
verificagao da Excelentissima Edilidade. --------------------------------------------------------

---------- PERIODO DE ANTES DA ORDEM DO DlA.- Deliberado, realizar a
proxima reuniao ordinéria do executivo, no préximo dia dez de fevereiro as
catorze horas e trinta minutos. ---------------------------------------------------------------------------Zero Um.- CONHECIMENTOS.-Zero um.zero um — Para conhecimento
do Executivo, presentes os pedidos de esclarecimento, (oito) insertos na minuta
de folhas doze a folhas vinte, formulados pelos Senhores Vereadores do Partido
Socialista. DELIBERAQAO: A Camara toma conhecimento. ------------------------- ---------- Zero dois.- DlVERSOS.- Zero dois.zero um — Para aprovaoao pelo
Executivo, presente a proposta de toponimia para a freguesia de Carreiras S.
Miguel, apresentada pela respetiva Junta de freguesia e instruida com a
informagao do Departamento de Desenvolvimento, inserto na minuta a folhas
vinte e um. DELIBERAQAO: A Camara, por unanimidade, aprova a proposta
de toponimia para a freguesia de Carreiras S. Miguel.----------------------------------

FLS.
ATA DA REUNIAO ORDINARIA DE 03-02-2014

--------- Zero dois. Zero dois - Presente, de novo, um oficio subscrito pelo
Liquidador da Proviver EEM, a solicitar 0 pagamento da quantia de cinquenta e
cinco mil duzentos e vinte euros e onze céntimos, relativo a indemnizagoes pela
caducidade de contratos de trabalho, instruido com uma informagao da Chete da
Divisao de Administracao e Finangas, inserta na minuta de folhas vinte e dois a
folhas vinte e seis. DELIBERAQAO: A Camara, por unanimidade, delibera
pagar cinquenta mil euros, para pagamento das indemnizagoes celebrados
com os contratos de trabalho. Os Senhores Vereadores do Partido Socialista
apresentam a declaracao de voto que segue: Os Vereadores do PS votam
favoravelmente o pagamento destes valores indemnizatorios aos ex
colaboradores da PROVIVER, recomendando que as referidas verbas sejam
imediatamente transferidas para as pessoas em questao, ja que no més de
janeiro nenhuma destas familias pode contar com 0 rendimento que até
entao contava. ---------------------------------------------------------------------------------------Sobre esta matéria é necessério referir que os vereadores do PS solicitaram,
hé mais de sessenta dias, informagao sobre as dividas da PROVIVER,
nomeadamente se foram ou n50 pagas, informagéo que, como é natural, é
de extrema pertinéncia, até para analise destes assuntos. Até a data nao

recebemos qualquer resposta. -----------------------------------------------------------------Acresce, também, referir que este ponto de situagao relativo a Proviver
resultou de anos e anos de ma gestao, de desperdicio de recursos publicos,
de um acumular de milhoes de dividas que so poderia resultar na extingao
da empresa municipal, tal como foi sendo dito para as atas do executivo ao
Iongo dos anos. -------------------------------------------------------------------------------------Esperemos que esta experiéncia tenha servido de exemplo para o futuro por
forma a acautelar melhor os interesses do concelho e dos vilaverdenses em
geral, e nao apenas de alguns ilustres que, esses sim, beneficiaram com a
criagao, manutengao e extincao da empresa municipal Proviver. -----------------0 Senhor Presidente da Cémara e os membros do PSD fazem a seguinte
declaragao de voto: Na sequéncia da declaragao de voto apresentada pelos
Senhores Vereadores do PS informa-se, que a todos os trabalhadores jé foi
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paga a indemnizagao compensatéria, correspondente a caducidade dos
contratos de trabalho, no inicio do més de janeiro do corrente ano.-----------------------Zero dois.zero trés — Presente a informacao, inserta na minuta de folhas
vinte e sete a folhas vinte e nove, da Técnica Superior, Delfina Mendonga, relativa
a atribuigao do primeiro prémio do Concurso lnternacional de criadores de moda
integrado na “Gala Namorar Portugal”, a realizar no dia catorze de fevereiro do
corrente. DELIBERAQAO: Deliberado, por unanimidade, assumir o encargo
com a atribuigao do primeiro prémio no “Concurso lnternacional de
Criadores de Moda”. -----------------------------------------------------------------------------------------Zero dois.zero quatro — Para aprovacao pelo Executivo, presente a
proposta, inserta na minuta de folhas trinta a folhas trinta e nove, formulada pelo
Senhor Presidente da Camara, relativa ao recrutamento de novos postos de
trabalho.DELlBERAC}A0: A Camara, delibera por unanimidade, aprovar a
proposta apresentada pelo Senhor Presidente. ----------------------------------------------------Zero dois.zero cinco - Presentes, para aprovagao, os protocolos de
cooperagao a celebrar entre o Municipio de Vila Verde e os Agrupamentos de
Escolas de Vila Verde, Moure e Ribeira do Neiva e Prado, insertos na minuta de
folhas quarenta a folhas sessenta e trés.- DELIBERAQAO: A Cémara delibera,
por unanimidade, aprovar o protocolo a celebrar com os Agrupamentos de
Escolas de Vila Verde, Moure, Ribeira do Neiva e Prado. --------------------------------------Zero dois.zero seis — Presente a informacao da Chefe da Divisao de
Administracao e Financas, inserta na minuta de folhas sessenta e quatro a folhas
sessenta e sete, relativa a renovagao do contrato de prestacéo de servicos com a
solicitadora Maria Manuela de Sousa Pereira. DELIBERAQAO: Deliberado, por
unanimidade, renovar o contrato de prestagao de servigos com a
solicitadora Maria Manuela de Sousa Pereira. ---------------------------------------------------- --Zero dois.zero sete — Presente o processo numero zero um barra dois mil
e treze barra cento e setenta e cinco, em que é titular Armindo Reinaldo Tadeu
Alves, relativo a um pedido de informacao prévia para construgao de uma
habitagao, no lugar de Silvares, freguesia de Pico de Regalados, num terreno
classificado no PDM de Vila Verde como “Espacos Florestais de Uso Multiplo.",
instruido com a informaoao inserta na minuta de folhas sessenta e oito a folhas
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setenta. DELIBERAQAO: A Camara delibera, por unanimidade, aprovar a
alteracéo do uso de solo, nos termos da informagao. ------------------------------------------- Zero dois.zero oito — Para aprovacao pelo Executivo, presente a
proposta inserta na minuta a folhas setenta e um a folhas setenta e quatro,
formulada pelo Senhor Presidente da Camara, no sentido da atribuicao e um
subsidio de dois mil e quinhentos euros ao Grupo Desportivo Vilaverdense
Futebol Clube, para deslocagao a llha da Madeira. DELIBERAQAO: A Camara
delibera, por unanimidade, atribuir 0 subsidio de dois mil e quinhentos
euros, ao Grupo Desportivo Vilaverdense Futebol Clube. 0 Senhor Vereador
José Morais nao participa na deliberagao, por se considerar impedido.---------------- --Zero dois.zero nove- Presente o processo numero zero um barra dois mil
e treze barra zero um, que é titular Virgilio Soares Pereira, relativo a um pedido de
licenciamento para construgao de uma arrecadagao, no lugar do Borrelho,
freguesia de Pedregais, num terreno classiﬁcado no PDM de Vila Verde como
“Espacos lncultos”, instruido com a informacao inserta na minuta de folhas
setenta e cinco a folhas setenta e oito. DELIBERACAO: A Camara delibera
autorizar a alteragao do uso do solo, ao abrigo da alinea c) do numero um
do artigo setenta e cinco do RPDMW e de acordo com as informacoes
técnicas constantes do respetivo processo de licenciamento. -------------------------------Zero dois.dez- Presente o processo numero zero um barra dois mil e
treze barra quinhentos cinquenta e sete, em que é titular Joaquim Pinto de Araujo,
respeitante a um processo de construgao de habitagao, no lugar de Capelaes,
Uniao das Freguesias da Ribeira do Neiva, num terreno classificado no PDM de
Vila Verde como “Espacgos Florestais de Uso Multiplo”, instruido com a informacao
inserta na minuta de folhas setenta e nove a folhas oitenta e um.
DELIBERAQAO: A Cémara delibera, autorizar a alteragéo do uso do solo, ao
abrigo da alinea a) do numero um, nos termos do artigo setenta e cinco do
RPDMVV e de acordo com as informagoes técnicas insertas no respetivo
processo de licenciamento. -------------------------------------------------------------------------------Zero dois.onze - Para aprovagao, a proposta, inserta na minuta a folhas
oitenta e dois, formulada pelo Senhor Presidente da Cémara, relativa a indicacao
do representante do Municipio na Comissao de Protegao de Criangas e Jovens de
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Vila Verde — CPCJ. DELIBERAQAO: A Camara aprova, por unanimidade, com
a indicagao como representante do Municipio, na CPCJ de Vila Verde, a
Técnica do Municipio, Judite Maria Magalhaes Pregueiro.-------------------------------------Zero dois.doze — Presente a proposta, inserta na minuta de folhas oitenta
e trés a folhas oitenta e quatro, formulada pelos Senhores Vereadores do Partido
Socialista, relacionada com o levantamento e classificagao das vias municipais.
DELIBERAQAO: A Camara nao aprova a proposta apresentada, com os
votos contra do Senhor Presidente da Camara e dos Senhores Vereadores
do

PSD,

os

Senhores

Vereadores

do

Partido

Socialista

votam

favoravelmente e apresentam a seguinte declaragao de voto: Foi com
agrado que ouvimos 0 Sr. Presidente dizer que ja existe um trabalho feito
por entidade externa ao Municipio de Vila Verde, que, segundo o Sr.
Presidente, classifica as vias rodoviarias municipais.---------------------------------Lamentavelmente este trabalho que 0 Senhor Presidente diz existir nao era
do conhecimento deste executivo, e, manifestamente, nao tem sido utilizado
para as decisoes de investimento em cada uma das vias, objetivo que esta
subjacente a proposta por nos apresentada. Por este motivo, e uma vez que
so agora - em plena reuniao de cémara - este trabalho foi apresentado, os
vereadores do Partido Socialista votam favoravelmente esta proposta, pois
continuam a entender que a mesma é pertinente para o muito trabalho que é
necessério pela rede viaria, nomeadamente pela sua requaliﬁcagao. -----------0 Senhor Presidente da Camara e os membros do PSD, declaram o
seguinte: Nao fazia qualquer sentido votar favoravelmente, uma proposta
que pretendia ver executado, 0 trabalho que o municipio jé dispoe ha algum
tempo. Este trabalho foi realizado no ambito de um processo que pretende
conhecer a situagao de todas as vias existentes do territorio, abrangido pela
Comunidade lntermunicipal do Cévado e que inclui um levantamento
exaustivo de todas as vias existentes

no concelho e das suas

caracteristicas, nao faria por isso, sentido que 0 municipio no momento em
que é necessario, rigor nas despesas, promover-se um novo estudo que
apenas iria ser exatamente igual aquele que jé existe. -------------------------------
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----------Zero dois.treze - Presentes quatro informacoes, insertas na minuta de
folhas oitenta e cinco a folhas noventa e oito, da Técnica Superior de Sen/ico
Social, Dra Isabel Lopes, relativas a frequéncia, gratuita nas piscinas Municipais,
dos municipes/alunos. DELIBERAQAO: A Cémara delibera, por unanimidade,
assumir os encargos, devendo conﬁrmar-se os custos mediante a tabela
praticada pela entidade gestora. -------------------------------------------------------------------------Zero dois.catorze — Presente, para aprovacao, a proposta, inserta na
minuta de folhas noventa e nove a folhas cento e dois, formulada pelo Senhor
Presidente da Camara e relativa a atribuicao de um subsidio a Paroquia de Vila
Verde, no montante cinco mil euros. DELIBERAQAO: A Camara, aprova, por
unanimidade, atribuir a Paroquia de Vila Verde, para os fins em vista, o
subsidio de cinco mil euros. ------------------------------------------------------------------------------Zero dois.quinze — Presente a informacao, inserta na minuta de folhas
cento e trés a folhas cento e cinco, da Assistente Social, Dra Isabel Lopes, relativa
ao apoio ao servigo de refeicao da aluna Beatriz Oliveira Mota, que frequenta a
Escola EB 1 de Freiriz., cujo encargo ascende, no total, cento e vinte euros.
DELIBERAQAO: A Cémara delibera, por unanimidade, assumir aquele

encargo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- --Zero dois.dezasseis - Presente a informagao, inserta na minuta de folhas
cento e seis a folhas cento e dez, da Assistente Social, Dra Isabel Lopes, relativa
ao apoio ao sen/igo de refeigao e prolongamento de horario referente as alunas
Erica Mejia Marques e Ellen Mejia Marques, que frequentam o Jardim de lnfancia
de Oriz S. Miguel, cujo encargo perfaz, no total de setecentos e oitenta euros.
DELIBERAQAO: A Cémara delibera, por unanimidade, assumir aquele

encargo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Zero dois.dezassete - A informagao, inserta na minuta de folhas cento e
onze a folhas cento e quarenta e quatro, da Assistente Social, Dra Isabel Lopes,
relativa a isengao do pagamento da refeicao e prolongamento de horario, dos
alunos constantes da mesma e que frequentam o Jardim de lnfancia.
DELIBERAQAO: Deliberado, por unanimidade isentar aqueles alunos do
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pagamento da refeigao e prolongamento de horério, nos termos da
informagao. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Zero dois.dezoito — Presentes trés propostas, formuladas pelo Senhor
Presidente da Cémara, relativas a indicagao do representante do Municipio no
“lnstituto Empresarial do Minho (lEMinho)”, na “Pro-Vila Verde, S.A." e na “Alianca
Artesanal", insertas na minuta de folhas cento e quarenta e cinco a folhas cento e
quarenta e oito.DELlBERA(}AO: Apos discussao do assunto, foi 0 mesmo
submetido a votagao para se proceder a representagéo do municipio nas
instituigoes constantes da proposta. Apos a votagao os resultados obtidos
foram os seguintes: para representante do Municipio no lEminho, 0 Dr.
Adelino Duarte Machado com sete votos a favor; para representante da ProVila Verde, S.A o Dr. Bruno Domingues Rodrigues, com quatro votos a favor
e trés contra; para representante do municipio na

Alianga Artesanal a

Senhora Vereadora Dra Julia Maria Caridade Rodrigues Fernandes, com sete
votos a favor. Os Senhores Vereadores do PS fazem a seguinte declaragao
de voto: N50 estando em causa a pessoa, como é logico, entendemos que 0
indicado para liquidagao da empresa PRO VILA VERDE, deveria ter estreita
ligagao ao municipio, pelo que defendemos que a funcao em causa deveria
recair sobre um funcionério da autarquia ou alguém do apoio direto a
Presidéncia ou Vereadores. Essa seria a forma de todo o executivo ter
acesso, em tempo oportuno, a todo 0 desenrolar do processo de liquidagao
sem ter a necessidade de "agendamento" com alguém externo ao municipio.
Foi por este motivo, e so por este, que os Vereadores do PS votaram contra.
----------Zero dois.dezanove— Para aprovagao pelo executivo, a proposta, inserta
na minuta de folhas cento e quarenta e nove a folhas cento e cinquenta, da
autoria do Senhor Presidente da Camara, respeitante a composigao do Conselho
Municipal de Educagao. DELIBERACAO: Deliberado, por unanimidade,
aprovar a proposta, respeitante a composigao do Conselho Municipal de
Educagao. Remeter a Assembleia Municipal. -------------------------------------------------------Zero dois.vinte- Presente, para aprovagao, a primeira Modificagao ao
Orcamento e GOP’s (PPI eAMR), inserta na minuta de folhas cento e cinquenta e
um a folhas cento e cinquenta e nove. DELIBERAQAO: A Camara delibera, por
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maioria, com os votos favoraveis do Senhor Presidente e dos Senhores
Vereadores do PSD, aprovar a primeira Modiﬁcagao ao Orcamento e GOP’s.Os Senhores Vereadores do PS votam contra e apresentam a seguinte
declaragao de voto: Esta é uma primeira modiﬁcacao orgamental que, face
ao elevado e relevante numero de alteragoes, mais parece uma “revolugao”
orgamental, que abala o orgamento que recentemente foi aprovado neste
executivo e pela Assembleia Municipal. ----------------------------------------------------A titulo de exemplo reﬁra-se, por exemplo, 0 seguinte: ------------------------------Ao nivel do agregado "Orgaos de Autarquia" aumenta-se, em linha com
outras alteragoes, as rubricas de “Outros Bens” em mais cinquenta mil
euros e “Outras” em mais quarenta e cinco mil euros.--------------------------------Regista-se, ainda, um reforco de mais de noventa e cinco mil euros para
instituigoes sem fins lucrativos, um aumento a rondar os trinta por cento
que, na nossa perspetiva sao verbas que podiam ter sido previstas e
incluidas no orcamento inicial. ----------------------------------------------------------------No agregado “Area Operacional de Planeamento” regista-se uma diminuicao
de cento e cinquenta e oito mil euros para a "Viagao RuraI", facto que parece
contrariar a vontade do Sr. Presidente quanto a rede de vias de
comunicagao rodoviérias do concelho, nomeadamente nas zonas mais
rurais. ---------------------------------------------------------------------------------------------------No agregado “Area Operacional de Obras e Ambiente” regista-se um reforgo
de trezentos e trinta e dois mil euros na rubrica "Outros" e "Outros bens",
um aumento de cento e trinta e dois mil euros no "Sistema de drenagem de
aguas residuais" e uma diminuigao de cento e oitenta e trés mil euros na
"Captacao e distribuigao de aguas". Sera que o municipio ja tem a situagao
do abastecimento de agua publica resolvida e a preocupagao passou a
recair, exclusivamente, sobre as aguas residuais, que em grande parte sao
da responsabilidade de uma concessionéria?-------------------------------------------Relativamente as alteragoes as Grandes Opgoes do Plano - GOP (PPI e
AMR), as "funcoes gerais" sao diminuidas em mais de dez por cento, verba
que afeta a dotagao prevista para a requalificagao do quartel da GNR. ---------lmporta ainda questionar 0 seguinte: ---------------------------------------------------------
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Qual a razao para a diminuigao de duzentos mil euros no "Abastecimento de
Agua" e também de cento e sessenta mil euros na "Substituigao de
condutas da rede de abastecimento de agua municipal". As promessas
eleitorais quanto ao abastecimento de agua publica ja foram esquecidas?
No que toca a "Cultura", nas suas varias vertentes (alineas), veriﬁca-se um
decréscimo de trezentos e noventa e trés mil euros, perdendo cerca de dez
por cento da sua dotagao. -----------------------------------------------------------------------Reﬁra-se, ainda, que mais de metade da dotagao prevista para os Protocolos
com Freguesias desapareceu, aumentando consideravelmente a dotacao
prevista para outras lnstituigoes. Que instituigoes sao estas que merecem
mais que as nossas freguesias? --------------------------------------------------------------Nas "Fun<_;6es Economicas" ficamos a saber que o Municipio retirou da
requalificagao da via ER duzentos e cinco (ligacao a lgreja de Cabanelas) a
verba em setenta e sete mil euros. Também se verifica uma diminuigao de
cento e dez mil euros no acesso ao Lar de idosos de Escariz S. Martinho.----Como se disse, as alteragoes sao tantas que mais parece que estamos a
construir um Plano e Orgamento novo. Tal como temos dito, tantas
alteragoes, logo no inicio do mandato, so podem significar auséncia de
planeamento, facto que se estranha muito, pois, em altura de escassez de
recursos, deveria existir um apertado e rigoroso planeamento em tudo 0 que
o municipio faga. Com especial atengao para tudo o que envolva recursos
financeiros. -----------------------------------------------------------------------------------------------------E nada mais havendo a tratar, pelo Senhor Presidente foi declarada
encerrada a reuniao eram doze horas e quarenta e cinco minutos, da qual para
constar e devidos efeitos foi lavrada a presente ata que val ser devidamente
assinada, consignando-se que todas as deliberagoes dela constantes foram
aprovadas em minuta no final da reuniao, nos termos do numero trés do artigo
cinquenta e sete da Lei nomero setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de
setembro, para surtir efeitos imediatos. ---------------------------------------------------------------- --E
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