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----------Aos seis dias do mes de fevereiro, do ano de dois mil e dezassete, realizou-se
uma reuniao ordinaria da Camara Municipal de Vila Verde, no edificio dos Pages do
Concelho, sob a Presidéncia do Senhor Antonio Fernando Nogueira Cerqueira Vilela, na
qualidade cle Presidente deste Orgao Autarquico, com a presenga dos Senhores
Vereadores, Manuel de Oliveira Lopes, Julia Maria Caridacie Rodrigues Fernancles,
Patricio José Correia Pinto Araujo, José Augusto Margal Morals, Manuela Alexandra Mota
Ferreira Nunes e Manuel Barros Araujo.----------------------------~~~-----------------~-----------------
--~--~---~Faltou por motivos profissionais o Senhor Vereador Luis Filipe Oliveira
Silva.---------------~-»-~~~~~----------------------------------~—-—-~~~--~----------------------------------------~»
----------O Senhor Vereador Luis Filipe Silva foi substituido, na presente reuniéio, pelo
Senhor Vereador Manuel Barros Araujo.-----------------------~-~~--——------—--—-----~-----------------
~-~-------Secretariou a Assistente Técnica, Olinda Macedo Lopes, na auséncia do Técnico
Superior Nuno Miguel Lomba Mota.---------~~--~~~--~-—~-—---—----------------—----——---—----------~~--
----------Verificada a presenga do numero legal de Vereadores foi pelo Senhor Presidente,
declarada aberta a reuniao eram nove horas e trinta minutos. -------------------------------------
----------BALANCETE: Presente 0 resumo diério da Tesouraria relativo ao dia trés do mes
de fevereiro do ano dois mil e dezassete que acusava um saldo pecuniario de um milhao
duzentos e doze mil quatrocentos e oitenta e dois euros e trinta e oito céntimos, cuja
fotocopia se encontra inserta a folhas vinte e cinco e vinte e seis da minuta cla presente
ata.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
~~~~~~~-~EXPEDlENTE: O que segue, acompanhaclo de todos os processos para
verificagao da Excelentissima Edilidade.---------------------------------------------------------------
----------ANTES DA ORDEM D0 DIA:-------------------------------~~~~~----~—-—-----~-----------------
--—------O Senhor Presidente da Camara entregou documentagao relativamente a
FERMENTUM ~ Engenharia da Fermentum Limitada solicitados pela Senhora Vereadora
Manuela Machado, em reuniao do executivo de cinco de dezembro de dois mil e
dezasseis, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas vinte e sete a trinta e dois da
minuta da presente ata.-------------------------------------------------------------------------------------
--------~-A Senhora Vereadora Manuela Machado: Solicita as respostas aos seus
pedidos de esclarecimento da reuniao ordinéria de vinte e trés de janeiro de dois
mil e dezassete:------------------—-—-~~-~-~------------------------------~---~~-------—-——»-»»~-----~--------
----------Pedido de esclarecimento um:---------~---—-~-----~------------------------------------------
~~--------Exoelentissimo Senhor Presidente, conforme consta do portal da contratagao
publica - Basegov.pt ~, o_Municipio de Vila Verde celebrou com a firma ARTUR;RAM_OS l&
FILHOS LIMITADA, NIF 505169207 o contrato de empreitada no montante de 635.265,90
€ (seiscentos e trinta e cinco mil duzentos e sessenta e cinco euros e noventa céntimos)
relativo a "Remode|a<;ao e Ampliagao do Posto da Guarda Nacional Republicana de Vila
Verde” em dezassete de maio de dois mil e treze, que obrigava 0 empreiteiro concluir a
obra no prazo de duzentos e quarenta dias seguidos, ou seja em cerca de oito meses.
Sucede que em maio deste ano completam-se quatro anos desde a celebragzao do
referido contrato e a obra continua por conoluir. Esta situagao de atraso é de todo
incompreensivel e inadmissivel, porque, nao so poe em causa a imagem do Municipio e
a sua capacidade para realizar investimentos desta envergadura, como acarreta graves
inconvenientes, sobretudo para os militares da Guarda Nacional Republicana que veem
adiado, ano apos ano, a melhoria das condigoes de trabalho que merecem e que a
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escola onde se encontram nao lhes proporciona. Curiosamente, apesar da aparente
demonstragao de incapacidade da empresa para executar obras desta envergadura, o
Senhor Presidents celebrou em dezassete de agosto de dois mil e dezasseis um outro
contrato com a mesma empresa, no montante de 54.537/l7€ (cinquenta e quatro mil e
quinhentos e trinta e sete euros e quarenta e sete céntimos) (e uma duragzao de noventa
dlas) para "Construgao de bloco de balnearios de apoio ao edificio da Guarda Nacional
Republicana“, ou seja uma obra complementar a obra inicial, que aparentemente nao foi
incluida no projeto inicial, situagao esta incompreensivel pois esse mesmo projeto tera
sido aprovado pelas entidades financiadoras designadamente o Ministério da
Administragao lnterna. Face as circunstancias, solicito desde ja copia de todas as pegas
escritas e desenhadas das duas empreitadas e copia integral das propostas
apresentadas pelo empreiteiro para cacla uma das empreitadas. Solicito, ainda, os
seguintes esclarecimentos:--------------------------------------------------------------------------------
----------a) Senhor Presidente, estando a obra atrasada cerca de trés anos foram ou nao
aplicadas multas contratuais ao empreiteiro?--------~-----—-------------------—~—~~—------------------
----------b) Se nao foram aplicadas multas quais foram os motivos invocadas para tal?-—---
----------c) Houveram ou nao alteragoes objetivas ao contrato, designadamente trabalhos
a mais, trabalhos a menos ou revisao de pregos contratuais em valor superior a quinze
por cento e que deveriam ter sido objeto de publicagao no portal dos contratos
publicos?-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-~-»-»»~--d) Esta o Municipio de Vila Verde a equacionar a hipétese de exigir ao
empreiteiro um pedido de inclemnizagao pelos atrasos verificados e pelos inconvenientes
graves que a situagzao acarretou?----------------------------------------------------------------------
----------e) A0 que se fala o empreiteiro pagou indemnizagoes aos proprietarios vizinhos.
Sabe se isso é verdade? E se o é, quais foram os montantes pagos e a que se
referem?-------------------------------------------------------~--------------------------~------~-~--------------
----------f) O empreiteiro apresentou algum pedido de indemnizagao a camara? Se sim,
qual 0 montante?-------~------~-------------------------------------------~------—----—---—--—---———-—-------
---------g) Um dos socios da empresa e Presidents da Junta de Turiz, eleito pelo Partido
Social Democrata. Esta situagao nao lhe configura uma situagao de ilegalidade?---------
----------h) O Contrato inicial foi celebrado ainda antes das eleigoes em dois mil e treze,
estando ainda por concluir. De acordo com a Lei o Presidente da Junta de Turiz eleito
pelo Partido Social Democrata esta a cumprir um mandato ilegal. Tendo em conta a Lei
nao acha que a adjudicagao de contratos a Presidentes de Junta do Concelho viola a Lei
e poe em causa a isengao desses Presidentes de Junta?----------------------------------------
------~~--i) Tem conhecimento de outras situagoes que configuram mandatos ilegais‘?--------
--~---—~--Segundo pedido de esclarecimento: -----------------------------------------------------
------—---Apos consulta ao portal dos contratos publicos - BASE.GOV.PT - verifiquei que
foram assinados em vinte e trés de dezembro de dois mil e dezasseis dois contratos de
prestagao de servigos com a empresa "B e F Consultores, Limitada" com montante de
38.900,00€ (trinta e oito mil e novecentos euros) e 26.100,00€ (vinte e seis mil e cem
euros), respetivamente para "Estudo de viabilidade economica e financeira - fecho de
sistemas de saneamento de aguas residuals com vista a otimizagéo da utilizagao da
capacidade instalada e da adesao ao servigo - Freguesias de Cabanelas, Cervaes,
Barbudo, Turiz e Vila Verde" e "Estudo de viabilidade economica e financeira - redes de
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saneamento em baixa com vista a protegao das massas de agua - Freguesias de Vila de
Prado, Loureira e Soutelo". Ora estas candidaturas foram presentes ao programa
POSEUR em julho de dois mil e dezasseis e, daquilo que é pablico, estas oandidaturas ja
foram aprovadas. Pergunto pois: ---------------------------------------------------------------------------
----------a) Estes estudos referem-se as candidaturas apresentadas em julho de dois mil e
dezasseis ao POSEUR?--------------------------------------------------------------------------------------
----------b) O Senhor Presidente recorreu a sen/igos da empresa “B e F Consultores,
Limitada" para apresentar as candidaturas ao POSEUR sem que tenha previamente
realizado 0 necessario e obrigatorio contrato de prestagao de servigos?---------------------W
----------c) Como considera estes procedimentos em termos de legalidade tendo em conta
0 Codigo de Contratos Pablicos?-------------------------------------------~------------------------------
----------Terceiro pedido de esclarecimento:----------------------------—------------------------—---
----------Em cinco de dezembro de dois mil e dezasseis, quanto ao ponto zero dois ponto
treze dessa reuniao, questionei varias coisas: A "FERMENTUM - Engenharia das
Fermentagoes, Limitada" foi-lhes cedido espago onde esta instalada a letraria. Perguntei
pols:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------ajl Quantos postos de trabalho foram criados com a instalaoao desta empresa
num espago altamente valorizado pelas obras realizadas pelo Municipio na envolvente?-»»
----------bji Dos postos de trabalho criados quantos estao ocupados por pessoas
residentes em Vila Verde?-----------------------------------------------------------------------------------
---------cjl Sabe 0 Senhor Presidente dizer qual é 0 volume produzido de cen/eja e quanto
beneficia 0 Municipio de Vila Verde em termos de receita?---------------------------------------
----------dji Para a produgao de cerveja é necessaria agua. Qual é o consumo méclio de
agua faturado pelo Municipio de Vila Verde a empresa?-------------------~------~----------------M
----------ejl Em que data foi 0 contador de eletricidade da fragao cedida averbado aquela
empresa?-----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------f) Esta ou nao o Municipio de Vila Verde a suportar encargos com eletricidade e
agua gastas na produgao de oen/eja artesanal letra produzida pela "FERMENTUM-
Engenharia das Fermentagoes, Limitada?-------------------------------------------------------------
-~-~------Hoje foi-me entregue um documento que podera responder as alineas a), b), c),
esta Ultima parcialmente e quanto a alinea a) alinea f) nem sequer vem mencionada e
quanto a alinea e) limitam-se a fornecer uma fatura de dezembro de dois mil e dezasseis;
nao considero isso uma resposta. Agradego que o Senhor Presidente me responda as
questoes em falta porque as mesmas podem e devem ser respondidas pela Camara, na
pessoa do Senhor Presidente. Quanto a estes pedidos de esclarecimentos se nao forem
respondidos hoje, nos pedidos de esclarecimento um e dois 0 Senhor Presidente excede
0 prazo legal dos mesmos, algo que considero estranho da parte de quem diz que
cumpre sempre a Lei. Quanto ao pedido de esclarecimento numero trés, agradego que
me responda as perguntas em falta.------—---—--—~--------------------------————-—————---—-——
---------O Senhor Vereador José Morals declaraz Protesto pela declaragao do
Senhor Presidente de Camara na discussao e votagao da ata da reuniao de vinte e
trés de janeiro de dois mil e dezassete:-------------------------------------------------------
~~~~-----—lmpedido pelo Senhor Presidente de Camara de registar este protesto na
discussao do assunto, apresento, agora, um protesto por esse impedimento e pela
declaragao de voto do Senhor Presidente da Camara, relativamente a sua propria
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declaragao de voto sobre ata da reuniao de camara de vinte e trés de janeiro de dois mil
e dezassete. Uma minuta ou uma ata deve refletir aquilo que se passa nas reunioes. E
falsa e muito grave a declaracao do Senhor Presidente de Camara de que os Vereadores
do Partido Socialista alguma vez alteraram o conteudo de algum desses documentos (ata
ou minuta de ata), como o fizeram nesse dia, elementos do executivo Partido Social
Democrata (facto que ficou registado nessa minuta).-------------------------------------------------
----------0 Senhor Vereador José Morals solicita o seguinte esciarecimento:-------------
----------Relativamente ao pedido de esclarecimento sobre 0 Contrato do Senrigo de
Recolha de Residuos Solidos e Urbanos registado em ata da reuniao de vinte e tres de
janeiro de dois mil e dezassete, em especial sobre a data de instalagao dos contentores
subterraneos e copia do piano de distribuicao e implementacao dos mesmos, solicita-se
respostas concretas. Apesar da insisténcia na obtengao destes esclarecimentos, nao foi
até hoje possivel obté-las. Alias, a resposta apresentada hoje pelo Presidente de Camara
é o exemplo disso mesmo. Assim, solicita-se, uma vez mais, tal como se fez na reuniao
de vinte e trés de janeiro de dois mil e dezassete, que o Municipio de Vila Verde:------------
----------Um) lndique a DATA em que cada um dos contentores subterraneos foram
instalados (aspeto de relevancia contratual);------------~-~--------—----------~~------~-------~-~------
~---------Dois) Forneca copia do PLANO DE DISTRIBUIQAO E IMPLEMENTAQAO
desses rnesmos contentores (previsto contratualmente).-------------------------------------
----------0 Senhor Vereador José Morais solicita o seguinte esciarecimento:-----------»
---------REFORQO DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO SOBRE A PPP “PRO VILA
VERDE, S.A." REGISTADO EM ATA DA REUNIAO CAMARARII-L DE NOVE DE
JANEIRO DE DOIS MIL E DEZASSETE, PARA O QUAL AINDA NAO OBTIVEMOS
RESPOSTAS:----------------------------—----—---------~-----------------------———-------—----—-——----
----------a) Uma vez que o Municipio de Vila Verde e representado na sociedade pelo
Senhor Presidente de Camara, como considera possivel que tenha ocultado do executivo
e da Assembleia Municipal a atividade da parceria publico privada "PRO VILA VERDE,
S.A.", em especial esta divida de 1.023.199,54€ (um milhao vinte e trés mil e cento e
noventa e nove euros e cinquenta e quatro céntimos), declarando, inclusive a
inexisténcia de faturas quando questionado pelo Partido Socialista’?-----~~-----------—----------
--------~~b) Quem requisitou os projetos e respetivas alteracoes que sustentam a emissao
dessas faturas e o pagamento da verba supostamente em divida e reclamada pela MRG
enquanto acionista da sociedade PROVILAVERDE, S.A.? Foi 0 Presidente da Camara ou
o Presidente do Conselho de Administracao da “PRO VILA VERDE, S.A."'?----—~——--~--——-----
----------c) Quando foi iniciado o procedimento que visava a constituigao da parceria
publico-privada, o Municipio de Vila Verde elaborou ou nao previamente estudo
economico e financeiro demonstrative da capacidade do Municipio para suportar os
encargos resultantes da parceria publico-privada durante 0 prazo da sua vigéncia? Em
caso afirmativo solicita-se desde ja copia.-------------------------------------------------------
----------d) Tendo em conta os valores reclamados pela sociedade “MRG”, o Senhor
Presidente, na qualidade de representante legal do Municipio de Vila Verde na sociedade
PROVILAVERDE, S.A., esta em condicoes de garantir que esta divida nao existe e que
nao tera qualquer impacto nas contas do Municipio de Vila Verde?------------------------
-------—-e) Considerando que 0 investimento inicial rondava os vinte milhoes de euros
para construir os varios equipamentos incluidos na parceria publico~privada;
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considerando que de acordo com o codigo dos contratos publicos a reducao do valor dos
contratos administrativos por ele regulados em mais de vinte por cento implica uma justa
indemnizagao de dez por cento dos valores reduzidos; considerando que muitos dos
equipamentos ja foram construidos; e considerando por ultimo que, salvo dernonstracao
economica e financeira em contrario, os encargos cla parceria pablico privada sao
incomportaveis para o Municipio de Vila Verde, pergunta-se ao Senhor Presidente se:-----
----------Um) Foi ou nao prevista a possibilidade de rescindir o contrato sem qualquer
encargo para 0 Municiplo;------------------------------~--»-------------------------------------------------
----------Dois) Esta o Senhor Presidente em condigoes de garantir que 0 Municipio de Vila
Verde nao incorre em qualquer indemnizacao por rescisao do contrato, designadamente
no que se refere a suportar os dez por cento do valor do contrato anulado e que
importaria numa indemnizagao de cerca de dois milhoes de euros, ao que se soma 0
valor das faturas reclamadas (um milhao de euros)?;---------—--—--------~--—---~--~-~~———----------
--»--------Trés) Esta ou nao o Senhor Presidente consciente que perante esta parceria pa-
blico privada, o Municipio de Vila Verde podera vir a suportar nao so 0 valor de
1.023.199,54€ (um milhao e vinte e trés mil cento e noventa e nove euros e cinquenta e
quatro céntimos) relativo a custos de projeto reclamados através do processo numero mil
setecentos e noventa e quatro barra dezasseis ponto sete BEBRG, como tambem podera
vir a suportar custos na ordem dos dois milhoes de euros por inexecucao do contrato, re-
sultando desta situagao mais de trés milhoes de euros de prejuizo para 0 Municipio de
Vila Verde sem que dai resulte qualquer investimento no concelho, 0 que ao acontecer
podera configurar-se gestao danosa?------------------------------------------------------------
---------f) Sabia que a sociedade "MRG" esta desde dois mil e sete envolvida em parceri-
as pablico-privadas, investigadas pelo Ministério Publico, Policia Judiciaria e Tribunal de
Contas, por considerarem que foram constituidas com graves prejuizos para o Erario pu-
blico?-----------------------------~~---—-—-------------------~~~-~~------------------------———----—----—--------
---------g) Quando e de que forma vai extinguir a parceria publico privada “PRO VILA
VERDE, S.A."? Esta a pensar comprar 0 capital dos privados e com isso assumir a divida
da empresa, extinguindo-a posteriormente?------------------------~---———-——---—-----------------—--
----------h) Porque é que recusou as inumeras tentativas de notificacao postal do Tribunal
Administrative e Fiscal de Braga relativas a este processo, remetidas para o enderego da
"PRO VILA VERDE, S.A.", que tem sede num espaco municipal que esta aberto ao pdbli-
co e que recebera diariamente outra correspondéncia postal?---------------------------------
----------Aguardarnos respostas concretas a cada uma das questoes colocadas.-----------
----------O Senhor Vereador José Morais solicita 0 seguinte esclarecimento:------—-~--~
—--------Ficamos a saber pela lmprensa local que a Escola Profissional Amar Terra Verde
(EPATV) intentou um processo no Tribunal Administrative e Fiscal cle Braga para reivindi-
car o pagamento de divida que 0 Senhor Presidente, em representagzao do Municipio de
Vila Verde (MVV), acordou pagar aquela entidade. Esse acordo entre o Municipio de Vila
Verde e a Escola Profissional Amar Terra Verde previa o pagamento de quatro presta-
goes, de igual montante: 247.000 euros (duzentos e quarenta e sete mil euros), ven-
cendo-se a primeira no final de dois mil e quinze, que tera sido paga, a segunda até ao fi-
nal de dois mil e dezasseis, que nao foi paga na totalidade, a terceira ate final de dois mil
e dezassete e a ultima até trinta de marco de dois mil e dezoito. Estes pagamentos de-
vem ser feitos por transferéncia bancaria, conforme acordado. Ora relativamente a dois
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mil e dezasseis, o Municipio de Vila Verde foi realizando pequenos pagamentos ao longo
do ano, sendo que teria de ate trinta e um de dezembro de dois mil e dezasseis realizar
um pagamento de 82.333,36 euros (oitenta e dois mil e trezentos e trinta e trés euros e
trinta e seis céntimos), para totalizar os 247.000 euros (duzentos e quarenta e sete mil
euros) da prestacao reiativa a esse ano. De acordo com 0 que se tornou publico na Im-
prensa Local, o Municipio de Vila Verde nao pagou a totalidade da verba a que estava
obrigada pelo acordo judicial de pagamento de divida ate ao dia trinta e um de dezembro
de dois mil e dezasseis, data limite de pagamento da prestacao de dois mil e dezasseis,
provocando tal incumprimento o vencimento de todas as prestacoes futuras, com grave
prejuizo para as financas municipais. Perante esta situacao de incumprimento por parte
do Municipio de Vila Verde, que afeta negativamente a imagem do Concelho, mas tam-
bém com grave impacto nas contas municipais, pergunto:-------------—---------------------------
------~---Um) Qual o motivo que esteve na origem do nao pagamento por transferéncia
bancaria, ate trinta e um de dezembro de dois mil e dezasseis, do valor a que 0 Municipio
estava obrigado a pagar (82.333,36 euros (oitenta e dois rnil e trezentos e trinta e trés eu-
ros e trinta e seis céntimos)) por forca do acordo judicial firmado pelo Presidente de Ca-
mara?---------------------~~--------------------------------------------—---------~--~-—------------------------
--~-------Dois) Qual o valor de Fundos Disponiveis do Municipio a vinte e nove de dezem-
bro de dois mil e dezasseis‘? Solicita-se copia da documentacao contabilistica e financei-
ra que sustente a resposta.-----------------------------------------------------------------------------------
-------—--Trés) Qual o valor de Fundos Disponiveis do Municipio a trinta e um de dezembro
de dois mil e dezasseis? Solicita-se copia da documentacao contabilistica e financeira
que sustente a resposta.-------------------------------------------------------------------------—-—
----------Quatro) A data de trinta e um de dezembro de dois mil e dezasseis o Municipio
dispunha de fundos disponiveis em montante que permitisse pagar 0 valor da prestacao
em divida a Escola Profissional Amar Terra Verde, neste caso 82.333,36 euros (oitenta e
dois mil e trezentos e trinta e tres euros e trinta e seis céntimos)? Solicita-se copia da do-
cumentacao contabilistica e financeira que sustente a resposta.----~--------——-—---------------
----------Cinco) Solicita-se copia da Ordem de Pagamento da ultima prestacao a data em
que 0 cheque tera sido emitido: vinte e nove de dezembro de dois mil e dezasseis.---------
----------Seis) Solicita-se copia de toda a documentagao contabilistica e financeira que
sustenta a emissao do cheque a vinte e nove de dezembro de dois mil e dezasseis. ~~~~~~~-
----------Por se tratar de matéria de extrema gravidade, solicita-se este esclarecimento e
copia de toda a documentagao com maxima brevidade.-------------------------------------------
----------0 Senhor Presidente da Camara, também entregou a documentagao relativa ao
processo de colocacao dos contentores enterrados para residues Solidos Urbanos
(RSU’s), solicitados pelo Senhor Vereador José Morais, cuja fotocopia se encontra inser-
ta de folhas trinta e trés a trinta e seis da minuta da presente ata--------------------------------
----------Presente para aprovacao da Excelentissima Camara, a ata da reuniao ordinaria
de vinte e trés de janeiro de dois mil e dezasseis, cuja fotocopia se encontra_inserta de
folhas trinta e sete a quarenta e trés da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A ca-
mara aprova por maioria a referida ata, com abstencao do Senhor Vereador Manu-
el Araujo, por nao ter estado presente nessa reuniao.--------------------------------------
--------~0s Senhores Vereadores José Morais e a Senhora Vereadora Doutora Manu-
ela Machado votam contra, e fazem uma declaragao de voto: votamos contra esta
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ata, porque o conteddo da mesma nao reflete 0 que se passou na reuniao de vinte
e trés de janeiro de dois mil e dezassete, em congruéncia com o nosso voto contra
e declaracao registada na minuta dessa reuniao.--------------------------------------------------
----------O Vereador Manuel Barros Araajo abstém-se por nao ter estado presente.----
----------O Senhor Presidente da Camara presta a seguinte declaragao de voto: Vota-
mos favoravelmente a presente ata uma vez que a mesma traduz claramente aquiio
que se passou durante a reuniao, os Senhores Vereados do Partido Socialista se
nao concordam com a mesma ou se acham que nao traduz o que se passou na reu-
niao deveriam ter sugerido alteragées ao texto, para que as mesmas pudessem ser
analisadas, como sempre aconteceu e acontece em todas as reuni6es.-----------------
----------Presente para aprovacao da Excelentissima Camara, a ata da reuniao extraordi-
naria de vinte e seis de janeiro de dois mil e dezassete, cuja fotocopia se encontra inserta
de folhas quarenta e quatro a quarenta e oito da minuta da presente ata. DELlBERA-
QAO: A Camara aprova, por maioria a referida ata, com abstengao do Senhor Vere-
ador Manuel Arailjo, por nao ter estado presente nessa reuniao.---------------------------
—---------ZERO UM.- DlVERSOS.- Zero um zero um.- Uma informagao, prestada pela
Tecnica Superior Delfina Mendonga, relacionada com a atribuicao dos prémios monetari-
os, no ambito da Gala Namorar Portugal e Desfile de Acessorios de Moda da responsabi-
lidade do Municipio de Vila Verde, cuja fotocopia se encontra inserta_de folhas quarenta e
nove a cinquenta e urn da minuta da presente ata. DELIBERACAO: Deliberado, por
unanimidade atribuir os prémios para os fins em vista e de acordo com a informa-
gao prestada.--------------------------------------------------------------------------------------------
----------Zero um zero dois.- Um oficio do Arciprestado de Vila Verde da Paroquia de Sao
Mamede de Vilarinho, a solicitar o pedido de apoio no montante de € 1.620.50 (mil seis-
centos e vinte euros e cinquenta céntimos) para colmatar algumas despesas com a orga-
nizacao da atividade designada “Missao Popular", para fomentar a relacao interparoquial
entre todos os paroquianos, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas cinquenta e dois
a cinquenta e quatro da minuta da presents ata. DELIBERAQAO: Deliberado, por una-
nimidade, atribuir 0 apoio financeiro no montante de €1.620.50 (mil seiscentos e
vinte euros e cinquenta céntimos), para os fins pretendidos.------——----—----—------—---
----------Zero um zero trés.- Uma inforrnacao, prestada pela Técnica Superior Alexandri-
na Cerqueira, relativa ao apoio para a refeicao e prolongamento de horario de duas irmas
gémeas, Mafalda Vieira Soares e Maria Vieira Soares, a frequentar o Jardim de lnfancia
da Loureira, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas cinquenta e cinco a cinquenta e
sete da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Camara delibera, por unanimida-
de, apoiar as duas irmas gémeas, Mafalda Vieira Soares e Maria Vieira Soares, nos
termos da informagao prestada pela técnica e que frequentam 0 Jardim de lnfancia
de Loureira.-------------------------------------------------------------------------------------------------~-
----------Zero um zero quatro.- A informacao, prestada pela Técnica Superior Alexandrina
Cerqueira, respeitante a Resolucao de Contrato de Habitacao Social, sita no lugar de Pe-
nelas numero cento e cinquenta e sete, Freguesia de Parada de Gatim, tendo como ar-
rendatario o Senhor Fernando Brito Cerqueira, cuja fotocopia se encontra inserta a folhas
cinquenta e oito da minuta da presente ata. DELlBERA(}A0: A Camara delibera por
maioria, com a abstengao dos Senhores Vereadores do Partido Socialista, rescindir
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0 contrato com 0 Senhor Fernando Brito Cerqueira, nos termos cla informacao
prestada pela Técnica.----------------------—---------------------------------------------------------------
~------—--Os Senhores Vereadores do Partido Socialista apresentam a seguinte decla-
racao de voto: Nao podemos concordar com esta agao de despejo de uma Habita-
gao Social uma vez que a informagao fornecida é muito dlibia quanto ao facto do
Senhor ainda habitar a mesma.--~---»-»-------------------------------------------------------------------
----------Os membros do executivo do Partido Social Democrata votam favoravel-
mente, uma vez que nao se trata de uma agao de despejo, mas de uma resolugao
de contrato, ja que a habitacao foi abandonada pelo arrendatario e encontra-se atu-
almente fechada e desabitada sendo do conhecimento dos Servigos Sociais que 0
mesmo ja nao habita no concelho de Vila Verde. Os elementos do executivo do Par-
tido Social Democrata nao concordam que uma habitagao destinada a apoiar fami-
Iias em dificulclades se encontre desabitada quando se possui uma lista de espera
de muitas familias com filhos e em dificuldades que aguardam por uma habitagao
condigna.-------—------------------------------------------------------------------------------------------------
----------Zero um zero cinco.- Presente o processo zero um barra dois mil e catorze barra
cento e cinquenta e oito, em nome de Franciscus Cornelis Verlaan, destinado a constru-
can de um anexo ao edificio principal, sito no lugar da Cachada, Freguesia de Prado Sao
Miguel, relativo a caducidade da licenca por forca da aplicacao do disposto na alinea a)
do numero trés do artigo setenta e um do Regime Juridico de Urbanizacao e Edificacao,
cuja fotocopia se encontra inserta de folhas cinquenta e nove a sessenta e trés da minuta
da presents ata. DELIBERAQAO: Deliberado por unanimidade, declarar a caducida-
de da licenga, ao abrigo do disposto no niimero cinco do artigo setenta e um, do
Regime Juridico de Urbanizagao e Edificagao, por forga da aplicagao do disposto
na alinea a) do ndmero trés do referido artigo.--------------------------------------------------
---------~Zero um zero seis.- Presente o processo zero um barra dois mil e nove barra
trés mil duzentos e vinte e cinco, em nome de Armindo da Silva Araujo destinado a cons-
trucao de uma habitacao, sita no lugar das Cruzes, Freguesia de Vila Verde e Barbudo,
relativo a caducidade da licenca por forca da aplicagao do disposto na alinea d) do name-
ro trés do artigo setenta e um do Regime Juridico de Urbanizacao e Edificacao, cuja foto-
copia se encontra inserta a folhas sessenta e quatro e sessenta e cinco da minuta da
presente ata.----------------~-----------------------------------------------------—-—---------------------—--
--------Antes da votacao do ponto zero um zero seis, que aparentemente se refere a
uma caducidade de licenca, dado a informacao que me foi enviada questiono: A informa-
cao enviada refere-se apenas as disposicoes legais que terao de existir para que a licen-
ca especial para obras inacabadas seja concedida. Nos termos da Lei a emissao de li-
cenca especial para obras inacabadas deve ser emitida quando nao seja aconselhavel a
demolicao da obra por razoes ambientais, urbanisticas, técnicas ou economicas. O teor
da informacao e inconclusivo quanto a observar-se pelo menos uma das condicoes que
legitime a emissao da licenca especial para obras inacabadas. Devera, por isso solicitar-
se que seja expressamente referido pelos servicos técnicos que a demolicao é desacon-
selhavei por se verificar pelo menos uma das situacoes que nao legitimem a demolicao e
consequenternente fundamentem a emissao da licenca especial para obras inacabadas.
DELIBERAQAO: Deliberado por unanimidade, declarar a caducidade da licenga,
nos termos da alinea d) do namero trés do artigo setenta e um do Regime Juridico
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de Urbanizagao e Edificacao. O Senhor Vereador Manuel Lopes esclarece que o
que esta em causa neste processo é apenas a declaragao de caducidade da licenca
ao abrigo do numero cinco do artigo setenta e um do Regime Juridico de Urbaniza-
gao e Edificagao, por forga da apiicacao do disposto na alinea d) do numero trés do
referido artigo. Quanto a questao relativa a emissao da licenga especial para obras
inacabadas, ela so podera ser emitida desde que observado o disposto no nlfimero
um do artigo oitenta e oito de referido regime juridico, desde que a demoligao nao
se mostre aconselhavel por razoes ambientais urbanisticas técnicas ou economi-
cas.--------------------------------------------------------------------------------------------—----—-—--——--
—--------Os Senhores Vereadores do Partido Socialista votam favoravelmente sobre
a caducidade, acrescentando que se houver uma licenga especial para obras inaca-
badas a informagao dos servigos técnicos tem que expressamente referir o motivo
pelo qual a demolicao é desaconselhavel.-------------------------------------------------------~-~
----------Zero um zero sete.- Presente o processo zero um barra dois mil e onze barra mil
quatrocentos e vinte e trés, em nome de Mario de Sousa Azevedo, destinado a amp|ia—
gao de uma habitacao, sita no lugar de Lobagueira, Uniao de Freguesias do Vade, relati-
vo a caducidade da licenca por forca da aplicagao do disposto na alinea a) do nomero
trés do artigo setenta e um do Regime Juridico de Urbanizacao e Edificacao, cuja fotoco-
pia se encontra inserta de folhas sessenta e seis a setenta da minuta da presente ata.
DELIBERAQAO: Deliberado por unanimidade, declarar a caducidade da licenga, ao
abrigo da alinea d) do numero trés do artigo setenta e um do Regime Juridico de
Urbanizagao e Edificacao.-------------------------------------------------------------------------
-~--------Zero um zero oito.- Presente o processo zero trés barra dois mil e dezassete
barra dezasseis, em nome de Gloria Grilo de Araujo, sito no lugar de Touceira, da Uniao
das Freguesias da Ribeira do Neiva, para emissao de parecer relativo a constituicao de
compropriedade, ao abrigo do artigo cinquenta e quatro, nomero um, da Lei numero no-
venta e um barra noventa e cinco, de dois de setembro, na redacao que lhe foi conferida
pela Lei nomero setenta barra dois mil e quinze e tendo em conta 0 teor das intormacoes
constantes do processo, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas setenta e um a se-
tenta e quatro da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Camara delibera, por
unanimidade, emitir parecer favoravel para a emissao de certidao, requerida por
Gloria Grilo de Arafijo, para efeitos de constituigao de compropriedade, nos termos
das informagoes técnicas.-------------------------------------------------------------------------------
----------A Senhora Vereadora Manuela Machado faz a seguinte cleclaragao cle voto:
Voto favoravelmente dado a impossibilidade do prédio rfistico poder ser dividido
por forga do Plano Diretor Municipal e das condicionantes que abrangem o terreno,
e ainda tendo em conta a dimensao da parcela.----------------------------------------------
---------Zero um zero nove.- O processo zero um barra dois mii e dezasseis barra seis-
centos e setenta e um, em nome cie Luis Miguel Pereira Azevedo, sito no lugar do Bom
Sucesso, Freguesia da Vila de Prado, para deliberar sobre a isencao do cumprimento
dos indices de estacionamento ao abrigo da alinea c) do nomero um do artigo cinquenta
e oito do Regulamento Municipal de Urbanizacao e Edificacao e tendo em conta 0 teor
das informacoes técnicas constantes do processo, cuja fotocopia se encontra inserta de
folhas setenta e cinco a setenta e nove da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A
Camara delibera, por unanimidade a isengao do cumprimento do indices de estaci-
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onamento ao abrigo da alinea c) do nomero um do artigo cinquenta e oito do Regu-
lamento Municipal de Urbanizacao e Edificacao e tendo em conta as informacoes
técnicas constantes do processo zero um barra dois mil e dezasseis barra seiscen-
tos e setenta e um, em nome de Luis Miguel Pereira Azevedo, sito no lugar de Bom
Sucesso, da Freguesia da Vila de Prado.-------------------------------------------------------------
---------A Senhora Vereadora Manuela Machado presta a seguinte declaragao de
voto: Voto favoravelmente a dispensalisencao estacionamento condicionada ao pa-
gamento as compensagoes prevista na articulacao do artigo cinquenta e trés do
Regulamento Municipal de Urbanizacao e Edificagao e artigo oitenta e quatro do
Regulamento do Plano Diretor Municipal de Vila Verde.-----------------------------------------
----------O Senhor Vereador Manuel Lopes esclarece que a compensagao prevista
para a nao criagao de espago de estacionamento, se aplica apenas as operacoes
de loteamento e operacoes urbanisticas de impacto relevante, assim definidos no
Regulamento Municipal de Urbanizagao e Edificagao e no Regulamento do Plano
Diretor Municipal de Vila Verde.------------------------------------------------------------------------
----------Zero um dez.- O processo em nome de José Viana Castro, para efeito de rece-
cao definitiva das obras de urbanizacao com o alvara nomero zero seis barra dois mil e
seis, sitas no lugar da Cachada, da Freguesia de Vila Verde, ao abrigo do disposto no no-
mero um, do artigo oitenta e sete do Regime Juridico de Urbanizacao e Edificacao, cuja
fotocopia se encontra inserta a folhas oitenta e oitenta e um da minuta da presente ata.---
----------A Senhora Vereadora Manuela Machado antes de se proceder a votagao pre-
tende colocar algumas questoes: A comissao de vistorias no auto que iavrou refere que,
e passo a citar “Perante os factos supramencionados a comissao de vistorias entende
estarem reunidas as condicoes necessarias para se proceder a rececao definitiva do lote-
amento". E com base neste parecer que o processo é remetido a Camara para rececao
definitiva das infraestruturas, e que merece concordancia tendo presente o teor do auto
lavrado. Porém, a mesma comissao de vistorias refere na parte final do auto lavrado que,
"Sem prejuizo da informacao supra os peritos levam ao conhecimento superior que os
espacos cedidos para equipamentos, situados no quadrante sul/poente da operacao ur-
banistica, estao ocupados por particulares, que colocaram a delimitar as proprieciades".
Ora verifica-se que no parecer da Chefe de Divisao responsavel pela tiscalizacao e no
despacho do Vereador, Doutor Manuel Lopes, responsavel pelo pelouro que superenten-
de as matérias em causa nada referem quanto a esta situacao 0 que me causa elevada
estranheza, ja que parece estarmos perante uma apropriacao, ao que parece, indevida
de espacos do dominio piiiblico municipal. Pergunto pois:-------------------------------------—-
----------a) Vai acontecer a mesma situagao que aconteceu no loteamento promovido pela
Apartimo em Game e que em tempo aqui foi por mim questionado?-----------------------------
----------b) Por que motivo quer o parecer quer o despacho omitem tal facto, no meu en-
tender bastante relevante?------------------—-—--------------------------—-—------—~---—------—-—------»
-------—-c) Apesar da omissao no parecer e no despacho, questiono se foi comunicada a
fiscalizacao a situacao para os convenientes fins. Se sim solicito que os sen/icos tragam
a esta reuniao o respetivo processo onde constem os despachos, ordens de servico, data
de diligencia que se reveste de caracter no meu entender urgente e inadiavel face a gra-
vidade da situacao em causa, e as informacoes produzidas no ambito da diligéncia reali-
zada.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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----------O Senhor Vereador Manuel Lopes, esclarece 0 seguinte: e que esta em causa
nesta vetacae e a rececae definitiva de obras de urbanizacae que nos termos do auto de
vistoria realizado pela cempstsnts comissae técnica refers expressamente estarem reu-
nidos todos es requisites legals para a sua cencretizacao. Ora é so sobre esta matéria
que a Camara se deve prenunciar deliberando em confermidade. Quanto a alegada ou
tentativa de ecupacae ds sspacos poblicos pelos privados ela devera ser ebjete ds inter-
vsncae dos services de fiscalizacae que dsvsrae premover a respetiva reposicae cla le-
galidade. Esta situacao em nada pode prejudicar es interessss da entidade premotera
das obras de urbanizacao que nae podera ser penalizada por eventuais ates ds tercei-
res.--------------------~--»---------»-------------------------------------------------------------------------------
----------A Senhora Vereadora Manuela Machado declara que: o meu vote favoravel
fica condicionado a repesicao dos espaces publicos ocupados. Rsafirme a minha estra-
nheza de nada estar mencienade no parecer do Chefs da Divisao e do despacho do Se-
nhor Vereador acerca disso e o meu pesar quanto ae facto de ainda nae ter sido comuni-
cade aos services ds fiscaiizacao para agir em conformidade. Se eu nae tivesse coloca-
de esta questae, questiene-me se alguem e faria. E apenas mais um esquecimento no
Municipio de Vila Verde.--------------------------------------------------------------------------------
-------—-DELIBERAQAO: Deliberado, per unanimidade proceder a rececao definitiva
das obras de urbanizacao sitas no lugar da Cachada, da Freguesia de Vila Verde e
Barbudo, ae abrigo do disposto no nomere um do artigo oitenta e sete do Regime
Juridico de Urbanizagao e Edificagae, referente ao alvara ni.'|mero zero seis barra
trés mil e seis, em nome de José Viana de Castro.---------------------------------------------
----------Zere um onze.- Para aprovacao, da Excelentissima Camara presente o protecele
de colaboracao a celebrar entre e Municipio de Vila Verde e a Uniao ds Freguesias da
Ribeira do Neiva, para comparticipar o financiamente neeessarie as obras de alargamsn-
to do cemitérie e arranjo urbanistice da envelvente a lgreja de Pedregais, cuja fotocopia
se encontra inserta de folhas oitenta e dois a noventa e sete da minuta da presents ata.
DELIBERAQAO: A Camara delibera, por unanimidade aprevar e referido protecelo,
para es fins pretendides.-------------------------------~--—--—-----------------~---—------------—---------
----------Zero um doze.- Também, para aprevacao da Excelentissima C-amara, presente o
pretecelo de celaberacae a celebrar entre e Municipio de Vila Verde e a Uniae de Fre-
guesias da Ribeira do Neiva, para definir as condicoss de utilizacae da nova sede da
Junta ds Freguesia, situada no lugar da Devesa, Duas lgrsjas, dsstinada a sede da Junta
s a instalacae do Espace do Cidadae e Loja do Municipe, cuja fotocopia se encontra in-
serta de folhas noventa e oito a cento e trés da minuta da presente ata. DELIBERAQAO:
A Camara delibera, por unanimidade aprevar o referido pretecele, para es fins pre-
tendidos.---------------------------------------------------------------------------------------------------
----------Zere um treze.- Presents, um oficie cla Comissao das Nevenas (Festa de Natal
de Cen/aes), a solicitar um denativo no valor de € 1.000 sures (mil sures), para suportar
es diversos custos com o evente que se realiza anualmsnte s deneminado per “Nove-
nas" (Festa de Natal de Cenraes), cuja fotocopia se encontra inserta a folhas cento e
quatro e cento e cinco da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: Deliberado, per
unanimidade atribuir um denativo no valor de € 1.000,00 (mil euros), a Cemissao
das Nevenas da Freguesia de Cervaes, para suportar diversos custos com a reali-
zacao do evente em causa.-----------------~---~-----------------—-----—----------------------—-------
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---------~Zere um catorze.- Uma preposta de alteracae do Plane de Permener para Aveni-
da Professor Machado Vilela, entre a Praca da Republica s a Rua dos Bornbeires, Rua
Professor, Avenida do Autarca entre e Monumente ao Autarca, Rua Cendsstavel Dae
Nuno Alvares Pereira dos lades Nerte e Sul e areas envelventes ae Campe da Feira s
Quartel dos Bembeires, do prazo de elaberacae, dos respstivos termos de referencia, da
dispensa de Avaliacao Ambiental Estratégica e abertura do periode ds participacae pobli-
ca, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas cento e seis a cento e vinte e um da mi-
nuta da presente ata. DELIBERACAO: A Camara delibera, per unanimidade, aprevar
e inicio de Alteracae do Plane de Permener para Avenida Professor Machado Vile-
la, entre a Praca da Republica e a Rua dos Bombeiros, Rua Professor, Avenida do
Autarca entre e Monumente ae Autarca, Rua Cendsstavel Dae Nuno Alvares Perei-
ra dos lades Nerte e Sul e areas envolventes ae Campe da Feira e Quartel des
Bembeires, es respetives Termes de Referéncia, a dispensa de Avaliacae Ambien-
tal s a abertura do periode de participacae poblica cem a duracae de quinze dias
oteis.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------Zere um quinze.- Uma prepesta de altsracao do Plane de Permener da Zena En-
volvente a lgreja Matriz ds Vila Verde, do prazo de elaberacae, dos respstivos termos de
referéncia, da dispensa de Avaliacae Ambiental Estratégica e abertura do periode de par-
ticipacae poblica, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas cento e vinte e dois a cento
e trinta e seis da minuta da presente ata. DELIBERACAO: A Camara delibera, per una-
nimidade, aprevar e inicio de Alteracae do Plane de Permener da Zena Envolvente
a lgreja Matriz de Vila Verde, es respstivos Termes de Referéncia, a dispensa de
Avaliacae Ambiental e a abertura do periode de participacae poblica cem a dura-
cae de quinze dias L'|teis.—---------------------------------------------------------------------------
----------Zere um dezasseis.- Apos Consulta Poblica, presente uma proposta subscrita
pelo Senhor Vereador da Qualidads, Ordenamento e Gestae do Tsrritorie, bsm come
uma informacao prestada pela Chefs da Divisae Juridica, documentos estes relatives aos
Projetos de Alteracae dos Regulamentes seguintes1----------------------------------—----------—-
--~-------Um.- Regulamento Municipal de Urbanizacae e Edificacae (RMUE);---------------
----------Deis.- Regulamento de Liquidacae e Cebranca de Taxas Municipais; e-------------—
----------Tres.- Regulamento Municipal dos Services de Abastecimsnto Publice de Agua,
de Saneamente de Aguas Residuals Urbanas e de Gestae dos Residues Solidos Urba-
nes, do Municipio de Vila Verde, cujas fetocopias se encentram insertas de folhas cento s
trinta e sete a cento e cinquenta s dois e folhas cento e cinquenta e trés a cento e seten-
ta e dois da minuta da presents ata.----------------------------------------------------------------
--------~-A Doutera Jolia Fernandes vai ausentar-ss per motives de cumprir agenda do
municipie.---------------------------------------------------------------------------------------------
---------Antes da vetacae a Senhora Vereadora Manuela Machado celoca uma ques-
tae: gostaria de questionar e Vereador Manuel Lopes se me pods esclarecer ou se es
services técnices informaram se e nllimsre cinco proposte pelo artigo sessenta e dois é
cempativsl cem e regime juridice relativo a ssguranca dos edificies contra o risco de in-
cendio, designadamsnte cem o disposto no artigo quarto da pertaria numere mil quinhen-
tos e trinta e dois barra dois mil e oito de vinte s nove de dezembro.—-—--—-------~---—-----------
----------O Senhor Vereador Manuel Lopes esclarece: O teor da referida pertaria sera
sempre tide em conta proeedendo-se a uma analise casuistica que avalie e petencial ris-
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ce de incendio que results da nova edificacao e também as mslherias que podem resul-
tar para a via em censsquéncia da exigencia dos alargamsntes prsconizados na alinea c)
do nomero cinco do artigo sessenta e dois agera proposte. O objetive é cla re: nae inviabi-
lizar a partida toda e qualquer sdificacae através da aplicacae cega de uma nerma que
em muitos cases nae ss adsqua minimamente a cendicoes da reds viaria do nesse terri-
torie. Esteu ainda convicte que o municipie e as Freguesias tudo tem feite e continuarao
a fazer para detar a reds viaria local das condicoes de mebilidade, circulacao e seguran-
ca que permitam as p_essoas de continuarem a viver nas nossas terras. -----------------------
----------DELIBERACAO: A Camara delibera, per unanimidade, concordar com a pro-
pesta e informacae aprssentadas no Regulamento Municipal de Urbanizacao e Edi-
ficacae (RMUE). Mais delibera submeter a Assembleia Municipal.-------------------------
----------Os membros do executivo do Partido Social Democrata apresentam a ss-
guinte dsclaracao de vote: A presents preposta ds altsracae ao Regulamento Municipal
de Urbanizacao s Edificacae e bsm reveladera da permanente atencae s avaliacao que o
executive municipal consagra a cencrstizacae das diferentes operacoes urbanisticas que
sao essenciais para a qualidade de vida das pessoas, designadamsnte no que concerns
a cencretizacao dos ssus projetos habitacionais, e das empresas e instituicoes no que
respeita a matsrializacao dos ssus projetos de invsstimento essenciais para a premocao
do dessnvolvimsnte scenomice s social que desejames para e nesse concelho. Com
efeito, trata-se de alteracoes que, eircunscrevendo-se a um conjunte rsduzido de artigos,
reprssentam, no entanto, a materiaiizacae dos seguintes objetives:--------------------------—-—»-
----------a) Ciarificar cencsitos ds mode a ternar mais transparente a sua aplicacae para
os cidadaes s para as empresas e facilitar a apreciacao técnica dos projstos;-----------
----------b) Simplificar procedimentos de mode a desobrigar es cidadaes e as empresas
de custos desnecessarios face a escassa relevancia urbanistica de algumas ebras;--------
----------c) Ajustar as regras a realidade cencreta que nos caracteriza, visando tratar o ur-
bane come urbane s e rural como rural, visivel nas alteracoss propostas aos artigos cin-
quenta e oito s sessenta e dois, e desta forma ter solucees urbanisticas diferentes, e por
isso mais adequadas, para o que é naturalmente diferente, descemplicande sem, no en-
tanto, deixar ds ser exigsnte;-----------------------—------------------------———-------—---—--------
----------d) Apliear parametres urbanisticos mais consentanees cem a natureza das cons-
trucoes e das suas utilizacoes fundamental para a vida das instituicoes e das empresas,
evidenciada nas altsracoes propostas ao dimensionamento do estacionamento concreti-
zado no artigo cinquenta e sete. Julgamos que desta forma, sem por em causa a neces-
sidade de garantir a mebilidads e a funcienaiidads das nevas edificacoes destinadas a
atividadss ecenomicas e a equipamentes de utilizacao celetiva, se cria um quadre nor-
mative mais adequade as reais necessidadss desses emprsendimsntos atendendo a bai-
xa densidade que territorialmente nos caracteriza, aos objetives sociais dos equipamen-
tes premovides, maioritariaments, pelas autarquias, pelas lnstituicoes Particulares de Se-
lidariedads Social e psle seter associative local, e a psquena dimensao do nesse tecide
emprssarial, maieritariamsnte censtituide por micro, psqusnas e medias empresas;--------
----------s) Por outro lade, retirar es equipamentes de utilizacao celetiva das eperacoes ur-
banisticas de impacts rslevants, é também revelader da consideracae do interesse estra-
tégice que estes equipamentes tem para o Municipio, desonsrando-es de custos de con-
tsxto que, so per si, pederiam censtituir fertss fateres de inibicae da sua concretizacae;---
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----------f) Criamos, assim, um quadre regulamentar mais amigo das empresas s das insti-
tuicoes e, por isso, mais facilitader da cencretizacae dos respetivos investimsntes, e que
so pods ser considerado bom para e concelho e para a dinamizacao da ecenemia local
com reflexes positives na vida das pessoas, na dinamizacao do mercado de emprego e
na atratividade territorial; -----------------------------------------------------------------------------------
----»~-~~-g) Per fim, estames cenvictos que estas normas ajudarae a cencretizacae dos
precedimsntes de lsgalizacao de operacoss urbanisticas realizadas sem o necessario
controlo prévio, indo de encontro ae precenizade no artigo cento e dois-A do atual Regi-
me Juridico de Urbanizacao e Edificacao (RJUE). Nestes termos, e sem prsjuizo de con-
tinuarmos atentos a aplicacae das normas constantes do Regulamento Municipal de Ur-
banizacao e Edificacae e da sua permanente avaliacao e adequacae face a realidade le-
cal e as alteracoss do quadre legal que e cendicionam, censideramos que as presentes
alteracoes rsfercam e grau de aplicabilidade do Regulamento per estar mais ajustado as
caracteristicas do nesse territorie, per center sxigencias urbanisticas mais adaptadas a
realidade das empresas e por discriminar positivamsnte es investimsntes em equipamen-
tes de utilizacao celetiva desonsrando-es de custos de centexto que pederiam cencorrer
para a sua nae cencretizacae eu lsgalizacao. Censideramos, assim, que estames no ca-
minho certo visande aperfeicoar uma administracao local demecratica, atenta a realidade
do territorio, das pessoas, das empresas e das instituicoss que visa servir. Uma adminis-
tracao que nae se fecha sobre si propria, mas que ausculta as popuiacoes, sents o seu
pulsar e reage as suas dificuldadss s desafios. Uma administracao que, sem psrder de
vista a erientacao estrategica piasmada no Plano Diretor Municipal, salvaguardando es
valores territoriais estratégicos do use e fruicao da diversa natureza dos nessos solos,
nae dsixara de lutar para que nesse mesmo territorio seja possivel a cencretizacae dos
legitimos anseios das pepulacoes e acrescentar patamares de bsm-estar e de desenvel-
vimentoeconomico e social.---------------------------------------------------------------------------—----
-------—-E per todos estes motives que es membros do executivo do Partido Social Deme-
crata aprssentaram s aprevam a presente propesta ds alteracae ao Regulamento Munici-
pal de Urbanizacao e Edificacae.------------~----------------------------—-—------—~---—-----~------------
----------Os Senhores Vereadores do Partido Socialista apresentam a seguinte decla-
racao de veto: Decerridos vinte anos de social-democracia em Vila Verde, as medidas
hoje apresentadas msrecem a nessa concordancia, mas pscam por tardias e por sabe-
rem a pouco. A captacao de investimsntes e de empresas tem de ir muito além dos aspe-
tes aqui referidos. So uma gsstao autarquica passiva pode considerar que com estas me-
didas meramsnte administrativas se vae atrair empresas para o concelho de Vila Verde.
O Partido Socialista tem aprssentado ao longo de varies mandates medidas ativas de
captacao ds investimsnte e empresas. Estes sae apenas alguns desses sxemples:-------
---------0 lnvestir no aumento e melhoramento da reds de saneamento basice, quer na
area do abastecimento (captacae s tratamente), quer na area das aguas residuals, tendo
em atencae a lsgislacae aplicada ae sector e, fundamentaimente, o bom service a pres-
tar as populacoss;----------------------------------—-----—-—--------------------------—-—-----—----—----—
---—-----0 lnvestir no melhoramento s aumsntar a reds de abastecimento poblice de agua.
Refercar e investimsnte em sistemas alternatives que possam servir Freguesias que se
encontrem mais distanciadas dos ramais de abastscimento;----------------------~---------------
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----------0 Dinamizar, melhorar e aumentar es Parques Empresariaisllndustriais cencelhi-
os. Nesta matéria sntende-se que se deve refercar e investimsnte nas infraestruturas
existentes na zona sui do Concslho;--------—----------------~--------------------------------------------
----------0 Criar pequenas zenas smpresariais na Ribeira do Neiva e no Vade, aproveitan-
do a proximidade destas Freguesias a redes viarias medernas existentss no concelho de
Ponte de Lima e Ponte da Barca, em espsciai es acesses a auteestrada s a proximidade
geogréfica a Galiza (ES); -------------------------------------------------------------------------------------
----------0 Ssnsibilizar e apoiar es eperadores para a necessidade de criacao de infraes-
truturas de distribuicao de gas canalizade e fibra otica nas zenas envolvsntes dos Par-
ques Empresariais/lndustriais ou sm locals onde sxista maier concentracao de empre-
sas;--------------------------------------------------------------------------—-—----------»----------------------
----------0 Censiderande que as vias redoviarias sao um importants meter do dessnvolvi-
mente ecenomico local, deve-se mslherar as principals vias redoviarias de acesse ae
Concelho de Vila Verde, cem especial atencae para as zenas dos Parques
Empresariais/lndustriais, premovendo tambem junto do Geverno, a necessidade de cons-
trucao de nevas variantes rodeviarias s pelo menos um no de acesso a auto-estrada; ------
----------0 Ainda no que diz respeito aos Parques Empresariais/lndustriais deve-se prome-
ver a correta sinaiizacae dos acesses rodoviarios aos mesmes;-----------------------------------
----------0 Elaberacao de um Plano Cencelhio de Recuperacao da Reds Viaria Municipai,
que em muitos cases esta bastants dsgradada, e que apesar dos constantes "reman-
des”, careeem de investimsnte municipal urgente com vista a sua recuperacao;--------------
----------0 Resolver em definitive a questao das ligacoes ilsgais de saneamento as condu-
tas de aguas pluviais que provocam autenticos atentados a saode poblica em pleno cen-
tre urbano ds Vila Verde, na Vila de Prado e noutros locais do concelho (quase todos do
cenhecimento da Camara Municipal de Vila Verde);----------------------------------------------
----------0 Eliminacao total da derrama sobre e lmpesto do Rendimentos das Pssseas Co-
letivas come fator de atratividade de novos investimsntes;---------------------—--------—-—-—----
----------0 Usar e peso institucional da autarquia para abrir novos canais de exportacae e
apoiar a intsrnacionalizacae do tecide empresarial concelhio e dos projetos inovaderes
locals;--------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------0 Apoiar a participacao dos empresaries do concelho em certameslfeiras a nivel
nacional s internacienal;---------------------------------------------------------------------------
----------0 Promecao regular ds missoes smpresariais (indostria, comsrcio, services e
agricultura) as cidades geminadas com o Concelho de Vila Verde, associande a vertsnte
sconomica ae intercambio ja existsnts com essas cidades;-------——------—-----------—-----------
-------—-O A rsqualificacao e dinamizacao das zenas ribeirinhas do Rios Neiva, Rio Ho-
mem, Rio Cavade s Rio Vade, petenciande a censtrucao de praias fluviais e zenas de la-
zer que funcionarao como fator de atracao turistica de toda a rsgiao com a conssquente
criacao de empreges (recomendacao ja efetuada no ambito dos percurseslpassadicos ri-
beirinhes); -------------------------------------------------------------------------------------------------
-—-------0 Encetar esforces junto dos concelhes limitrefes para equacienar uma estratégia
comum de desenvolvimento do mundo rural, com dimensao supracencelhia, dando des-
taqus particular a producao de cegumeles, psqusnes frutes vermelhos, maracuias e pro-
dutos mais tradicienais come o mel e o leite de cabra; ----------------------------------------
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-—---—-0 Atribuir caracter de urgéncia a reouperacao do edificio da antiga Adega Coope-
rativa;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------u
----------0 Construcao de instalacoes (ou adaptacao de instalacoes ja existentes) para o
funcionamento de um mercado agricela na sede do Concelho; -----------------------------------
----------0 Dsfinir nevas areas de reabiiitacae urbana, incluinde mais Freguesias, onde
possam ser aproveitados es fundos disponiveis para esse efeito;---------------------------------
----------0 Apoiar as Juntas de Freguesia cem maior densidade populacienal na eriacae de
pequenos mercados onde se comsrcializem produtes agricolas e tradicionais locals, aju-
dande pequenos prod uterss a escoar os ssus produtes;-------------------------------------------»
----------0 Em parceria cem a Junta da Uniao das Freguesias da Ribeira do Neiva criar
condicoss para reabilitar a extinta Feira de Rio Mau;------------------------------------—----—-—
----------0 Apoiar financeiramente as Juntas de Freguesia que gerem Feiras, com vista ao
melhoramento desses espacos, em especial es locais de venda de peixe e eutros predu-
tos com normas de seguranca alimsntar exigentes;-----------------------------——-------------—--
----------o lmplsmentacao de uma Carla Coneelhia de Exploracao de lnertes;------------------
-------—--0 Atribuir descontos em services s taxas municipais a empresas que implemen-
tem infraestruturas predutoras de energias amigas do ambiente (hidrica, solar e eolica);--
----------0 Apoiar investimsntes privados que visem rsconvsrsae de moinhes em centrais
mini-hidricas;--------------------------------------------------------------------------------------------------
----------0 Promever es maiores evsntos cencslhios e das Freguesias (Festa das Celhei-
tas, Fssta Cencelhia ds Santo Antonio, Béncae dos Animais ds Mixoes da Serra, Feira
dos Vinte da Vila de Prado, Fssta da Ribeira do Neiva, entre outros) junto ds eperadores
turisticos, agencias de viagens e empresas de animacae turistica, permitinde que estes
promovam atempadamente pacotes de mini férias, envolvende unidades hotsleiras s
quintas de turismo rural do nesse concelho; ------------------------------------------------------------
—--------0 lntensificar a organizacao s estruturacae da oferta turistica, valorizando e quali-
ficande es recursos turisticos difersnciadorss sxistentes no Territorio;-------------------------»
----------0 Apoie no desenvolvimento de projetos de turismo rural apreveitando es exce-
ientes recursos naturals do nesse cencelho;--—----------------------------—-—»--—---------------—--
----------C Estabslscer relacoes de coeperacao economica, educativa e turistica transfron-
teirica com a Galiza. ---------------------------------------------------------------------------------------
----------Queremes um concelho moderno, com empresas, cem empreges, com qualidade
de vida e onde todos es Vilaverdenses possam ter uma opertunidade, motive pelo qual
vetamos favoravelmente este ponto da ordem de trabalhos, mas sxigimos muito mais.----
—---------DELIBERACAO: A Camara delibera por unanimidade, cencordar com a pro-
pesta e informacao apresentadas no Rsguiamento de Liquidacae e Cebranca de
Taxas Municipais. Mais delibera submster a Assembleia Municipal.----------------------
----------Os membros do executive do Partido Social Democrata apresentam a se-
guinte declaracae ds vote: A alteracae propesta ao Regulamento de Liquidacae s Ce-
branca de Taxas Municipais esta bsm lustificada na respetiva intreducao. Com efeito a
Camara Municipal tem vinde a desenvolvsr uma pelitiea de incentives s isencoes fiscais
a entidades, projetos e acoes que, indiscutivelmente, concorrem para a premocao ds fi-
nalidadss sociais, de qualificacao urbanistica, territorial s ambiental e 0 fomente da ativi-
dade economica. Com efeitos, a eencessao ds bensficios fiscais visa intreduzir estimulos
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a ecenemia e induzir, por essa via, o crescimento ecenomico e a atratividade territorial e
empresarial, ao mesmo tempo que garante o apoio a quem pretenda desenvolvsr proje-
tos que prossigam fins de reconhecido interesse municipal nas diversas dimensoes da
vida ecenomica e social do nesse concelho. Contudo, a apreciacao e avaliacao continua
da referida regulamentacao vieram a demonstrar que o respetivo articulade e a coricreta
redacao das normas nem sempre eram claros e carsciam ds maier cesréncia. Ae mesmo
tempo terneu-se necessario integrar no quadre das lsencoes das taxas urbanisticas as
concretas operacoes de edificacao e utilizacao que venham a operacionalizar-se nas
Areas de Reabilitacao Urbana (ARU) recentemente aprovadas pelos orgaos municipais.
De igual mode, aposta-se agora na atribuicao de isencao das rsferidas taxas urbanisticas
a operacoss urbanisticas de edificacao, de loteamento e de urbanizacao desde que se
pretendam concrstizar em solo classificade no Plane Diretor Municipal come destlnade a
atividades ecenomicas. Com esta alteracae a Camara Municipal estabelscs estrategica-
msnte um duplo designie: aposta na concreta aplicacae de bsneficios fiscais a quem pre-
tenda lnvestir no territorio concelhio, dinamizando a sua ecenemia, ampliande o investi-
mento e criando mais emprsgo; estimula a que o investimsnte empresarial, mermente o
relacionado com a atividade industrial s de armazenagem, se localize preferencialmente
nas areas do territorio que, nos termos do Plane Diretor Municipal, a isso se destinam ds
forma prieritaria, e que so podera concorrer para uma mais adequada gestao do territorio
e urn mais harmenioso e sustsntavel desenvolvimento ecenomico e social. Por fim, aten-
tes a necessidade ds manter um quadre fiscal que apoie as pequenas empresas do seter
do cemercio e services, mantem-se as issncoes e rsducoes de taxas aplicadas a ocupa-
cao de espacos publicos, designadamsnte com a instalacao de esplanadas. Tendo em
conta todos estes pressupostos, censideramos de relsvante importancia apostar neste
quadre fiscal amigo das pessoas, das familias, das empresas e das instituicoes como
prova do reconhscimsnto de que da sua atuacao resultam evidentss mslherias no que
concerns ae progresso ecenomico e social das nossas comunidades, pelo que propomes
e aprovames a presente proposta de alteracae.------------------------------------------------------
---------DELIBERACAO: A Camara delibera por unanimidade, cencerdar cem a pro-
posta e informacae apresentadas, no Regulamento Municipal dos Services de
Abastecimento Publico de Agua, de Saneamente de Aguas Residuals Urbanas s de
Gestae dos Residues Solidos Urbanos do Municipio de Vila Verde. Mais delibera
submeter a Assembleia Municipal.------------------------------------------------------------------
--------Zero um dezassete.- Uma informacae prestada pelo Chefs da Divisao ds Aguas
e Saneamente, relacionada com a smpreitada "Reds de Saneamente da Freguesia de
Soutele", designadamsnte com a decisao de contratar, escelha do tipo de procedimente,
aprovacae do programa de cencurse e caderno cle encargos, nomsacao do juri e delega-
cao de competéncias no jori de procedimente, cuja fotocopia se encontra inserta de fo-
lhas cento e setenta s tres a duzentos s sessenta da minuta da presente ata. DELiBE-
RACAO: A Camara delibera per unanimidade, centratar a smpreitada “Rede de Sa-
neamente da Freguesia de Soutele” através do procedimente de cencurse p|.'|blico
sem publicacao no Jernal Oficial da Uniae Europeia (JOUE), delibera ainda, apre-
var e programa de cencurse e caderne de encargos e nomear como jori de cencur-
se es seguintes elementos: Presidente: Engenheiro Pedro Gama; Vogais: Enge-
nheiro Jorge Pinto e Engenheire José Bszerra; Suplentes: Doutor Nuno Meta e En-

17/18



l

Fls
ATA DA REUNIAO ORDINARIA DE 0610212017

genheiro Paulo Pereira. Mais delibera, delegar todas cempeténcias atribuidas pelo
Codige dos Centratos Poblices, no jori do procedimente cem excecao da decisao
de adjudicacae.-----------------------------------------------------—-----------------------------------------
----------Procedeu-se a leitura da minuta da rsuniae do executivo, a qual foi aprovada por
todos es elementos presentes na reuniao. -------------------------------------------------------------
----------E nada mais havendo a tratar, pelo Senhor Presidente foi dsclarada encsrrada a
reuniae eram treze horas da qual para constar e devidos efsites foi lavrada a presents
ata que vai ser devidamente assinada, consignando-se que todas as deliberacoes dela
constants foram aprevadas em minuta no final da reuniae, nos termos do numere trés do
artigo cinquenta e sete da Lei numero setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de
setembro, para surtir efeitos imediatos.-----------------------------------------------------------------—
----------E su, Olinda Macedo Lopes, Assistente Técnica, a redigi, subscrevi e assine.-------

O Presidente da Camara,  ‘ ~

O Secretario, UL{i.i.oA Fl A_C,!;-_" new l_-SE’? Q, .....-,
\
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