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-~~-~~~~~-Aos vinte dias do més de fevereiro, do ano de dois mil e dezassete, realizou-se
uma reuniao ordinaria da Camara Municipal de Vila Verde, no ediﬁcio dos Pagos do

Concelho, 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 Araujo, José Augusto Margal Morais, e Manuela Alexandra
Mota Machado Ferreira Nunes.-------------------------------------------------------------------------------Faltou por motivos proﬁssionais o Senhor Vereador Luis Filipe Oliveira Silva. A
falta foi justiﬁcada.-------------------------------------------------------------------------------------------------Secretariou o 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 o resumo diario da Tesouraria relativo ao dia dezassete

do més de fevereiro do ano dois mil e dezassete que acusava um saldo pecuniario de
dois milhoes duzentos e sessenta mil trezentos e trés euros e noventa e quatro céntimos,
cuja fotocépia se encontra inserta a folhas onze e doze da minuta da presente ata.-~~~~~—--------EXPEDIENTE: O que segue, acompanhado de todos os processos para
veriﬁcagao da ExcelentissimaEdilidade.——-----------------------------------------------—-——-Presente para aprovagao da Excelentissima Cémara, a ata da reuniao_ ordinaria de
sels de fevereiro do dois mil e dezassete, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas

treze a trinta da minuta da presente ata. DELIBERAQKO: A Camara deiibera, por
unanimidade, aprovar a referida ata.-------A---------—----~--------------—<———-----2+---_----~--—

--------Ficou agendada uma reuniao extraordinaria para o dia vinte e um de fevereiro, as
quinze horas. Os presentes consideram, desdeja, estarem devidamente convocados para
o efeito, dispensando as demais diligéncias previstas no Regulamento Municipal. Os
Senhores Vereadores do Partido Socialista asseguram o contacto junto do Senhor
"Vereador Luis Filipe""Silva. Mais se estabelece que o assunto a abordar na reuniao

incide na promogao das diligéncias necessarias a aprovagao do aumento da despesa
para investimentos previstos no Orgamento Municipal, conforme solicitou o Tribunal de
Contas.-------------i---------------------------------------------------------_.._..____AN'|'|'_-33 DA QRDEM DQ D|A;____..__........_-. »__ _ ,
__-_::::::..-_-.._
-------Uma questao apresentada pela Senhora Vereadora Manuela Machado:--~---—
------~Excelentissimo Senhor Presidente: O Municipio de Vila Verde ‘celebrou em quinze
de abril de dois mile dezasseis o contrato de ajuste direto de empreitada designada por

“Envolvente exterior do Complexo de Lazer de Vila Verde" com a empresa Soares &
Ferraz, Limitada (NIF 503255548). Este contrato com 0 valor de 141.040,42 € (cento e

iquarenta 1e_.um mil ,e quarentaeuros e quarenta e dois céntimos) teve aAd_urag;ao de
sessenta dias e consistiu na axecugao de arranjos exteriores na erivolvente’ do'Cor'nip’leAxo
de Lazer de Vila Verde - Publicagao no Basegov.pt em dezoito de abril de dois mil e

dezasseis.»----------~-----———-—------~---------------------------------------------—-----M
-—--Com a empresa Palhagua ll Limitada (NlF 508227232) o Municipio de Vila Verde
celebrou em treze de maio de dois mil e dezasseis um contrato de ajuste direto que
importou em 37.1‘l3,‘l8€ (trinta e sete mil e “canto e treze euros e dezoito céntimos) e

destinou-se a execugao de infraestruturas de rega e ornamentos aquaticos na Piscina de
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Base Recreativa de Vila Verde - Publicagéo no Basegov.pt em dezasseis de maio de

dois mil e dezasseis.--------~-----------------------------------------------—-----------------------»»
----------Em vinte e tres de maio de dois mil e dezasseis, o Municipio de Vila Verde
celebrou com a empresa Fersor Unipessoal Limitada (NIF 508872260) o oontrato de
ajuste direto designado por execucao de espagos verdes na Piscina de Base Recreativa
de Vila Verde. Este oontrato que consistiu na execucao de espacos verdes na Piscina de

Base Recreativa de Vila Verde teve o prazo de trinta dias e o valor de 35.763,18 € (trinta e
cinco mil setecentos e sessenla e tres euros e dezoito céntimos) - Publicagao no
Basegov.pt em vinte e cinco de maio de dois mil e dezasseis.-----------------------------------Antes destas empreitadas, em dois mil e oatorze, o Municipio de Vila Verde
entregou por ajuste direto a empresa Soares & Ferraz Limitada (NIF 503255548) a obra
de construgao da Piscina de Base Recreativa - Complexo de Lazer de Vila Verde. Este
oontrato com a duragao de cento e cinquenta dias e montante de 149.331,10€ (cento e
quarenta e nove mil trezentos e trinta e um euros e dez céntimos) foi celebrado em vinte e
oito de outubro de dois mil e catorze - Publicagao no Basegov.pt em trinta de outubro

de dois mil e catorze.------------------------------------------------------———----——-O total destas quatro empreitadas por ajuste -direto ascendeu a 363.247,88€
(trezentos e sessenta e trés mil duzentos e quarenta e sete euros e oitenta e oito
céntimos). Como fracionamento de um concurso que-deveria ter sido publico, em quatro
ajustes diretos, o Senhor Presidente de Camara (que outorgou os quatros contratos), na

minha opiniao podera ter falseado as regras de concorréncia e as regras de contratacao
publica e também nao tera permitido que esta despesa fosse sujeita a visto do Tribunal de
Contas;"Também, na minha opiniao, nem serveao Senhor Presidente argumentar com--0
faseamento do projeto, uma vez que entre o segundo ajuste direto e o quarto passaram

menos de dois meses e o montante global destes trés ajustes diretos foi de 213.916.78€
(duzentos etreze mil e novecentos e dezasseis euros e setenta e oito céntimos), valor

queimpoeo recurso ao concurso publico.---» »

—-

»

.-=---~-— ~~--------

—---.+No meu entenderypara agravar ainda maisra situagao veriﬁca-se que trés ajustes
diretos foram feitos as empresas Soares e Ferraz,rLimitada e Fersor Unipessoal Limitada,
ambas pertencentes aos Senhores Jose Machado Soares e Carlos Cerqueira Ferraz, este

ultimo, Presidente de Junta de uma Uniao de Freguesias do Concelho e membro da
Comissao Politica do Partido Social Democrata. O quarto ajuste direto fol feito a ﬁrma
Palhagua ll Limitada, que tem como sécios 0 Senhor Joéio da Silva Palha e o Senhor
Manuel Luis da Mota Cerqueira, este ultimo ao que se consta, primo do Senhor
Presidente de Camera.-----------------------------------------------------------Perante a matéria factual pergunto ao Senhor Presidente:------------------

»--.---a) Como considera possivel o fracionamento do projeto em varios ajustes diretos
quaindo deveria ter adotado o coricurso pL'1blico?- --, A .
'""~"'1"»l+-W7"-5-élélé-----4
'i--~b) Porque razao convidou e celebrou contratos com duas empresas que tinham os

mesmos socios?---------------~~

- V

---

~ V ‘--

~_----------------

—-------c) O Senhor Manuel Luis da Mota Cerqueira é seu primo? Em caso aﬁrmativo,
justiﬁque como considera possivel outorgar na qualidade de Presidente de Cémara urn
oontrato que tem como segundo outorgante um familiar?--------------------------~-
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—~~~~~~--d) Como considera possivel a celebracao de um oontrato de empreitada que tem
como outorgante e socio da empresa um Presidente de Junta que é autarca na area
administrative do concelho a que preside‘?"-~~--~~-~---~-~---~-~--~---------------~~-----------------------------0 Senhor Vereador José Morals também se pronunciou: “Relembro o Senhor
Presidente que continuo a aguardar os esclarecimentos solicitados no passado, que ainda
nao foram respondldos, a saber:---------------------------------------------------------------------

----------Processo “Recolha de Lixo”, nomeadamente a data da instalacao dos contentores
subterréineos;-------------------------------------------------------------------------------------------------------Processo "PRO VILA VERDE";--------------------------------------------~-—-——--—-----------~Execucao da divida da Camara Municipal de Vila Verde a Escola Proﬁssional
Amar Terra Verde.-------------------------------------------------------------------------'~-Estes pedidos, registados por diversas vezes em ata, contém questées diretas que
nao foram até hoje respondidas pelo que uma vez mais insisto na obtengao de

respostas".-----------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Céimara pronunciou-se nos seguintes termos: “Por
circunstancias que se conhecem, os esclarecimentos serao prestados na proxima
reuniao”.--------------------------------------------------------------------------.----~-

---~-.-'---ZERO UM.- CONHECIMENTOS BARRA RATlFlCACGES.- Zero um zero-um.Para "conhecimento do executivo, presentes-as listagens elaboradas pela Divisao de.
Aguas e Ambiente, relativas aos despachos proferidos pelo Senhor Vereador do

Ambiente, Desporto e Atividades Economicas, em processos de fornecimento de agua,
cuja fotocopia se encontra inserta a folhas trinta e um e trinta e dois da minuta da
presente ata. DELIBERACAO: A Cémara toma conhecimento.———————————————"——r——I—1-I-----------~----ZERO D0lS.- DlVERSOS.- Zero dois zero um.- Uma informacao, prestada pela
Técnica Superior, Doutora Alexandrina Cerqueira, relacionada com 0 apoio a frequéncia
Igratuita das Piscinas ll/lunicipais para-"0 aluno Rogério Eduardo Cerqueira Pereira-Ribeiro,
a‘ frequentar a Escola Secundaria de Vila Verde, cujanfotocopia se encontra inserta de

folhas trinta e trés a trinta e nove da minuta da presente ata. DELIBERACAO: A Gamara
delibera, por unanimidade, apoiar .0 aluno Rogério Eduardo Cerqueira.~=Pereira
Ribeiro, a frequentar gratuitamente'as- Piscinas Municipais de Vila Verde, deacordo
com a informagao prestada pela Técnica.V
~--------------—--Zero dois zero dois.» Uma intonnacao prestada pela Técnica Superior, Doutora
Alexandrina Cerqueira, relacionada com o apoio a frequéncia gratuita das Piscinas
Municipais, nos termos da informagaorprestada, para os alunos Carlos Daniel Vieira

Azevedo e Fabio Barros Silva, solicitado pelo Agrupamento de Escolas de Vila Verde, cuja
fotocopia se encontra inserta de folhas quarenta a quarenta e sete da minuta da presente

ala- DELlBERA9§Q=_ A Camera. delibera. P°r.Uﬂ?l1i'11i$13§|9, aiwiar Q$iﬂ_|.l.l!1Q5. Carlos
Daniel Vieira Azevedo e Fabio Barros Silva, a frequentar gratuitamente as.Piscir|as
Municipais de Vila Verde, de acordo com a informagao prestada pela Técnica.-—-'~—

-------Zero clois zero trés.- Para aprovagao da Excelentissima Camara, presente uma
proposta de Regulamento de Utilizacao dos Recursos Computacionais, cuja fotocopia se
encontra inserta de folhas quarenta e oito a cinquenta e seis da minuta da presente ata.--—-----Os Senhores Vereadores do Partido Socialista questionam: "O Regulamento
prevé, no artigo quarto, a criagao de certiﬁcados digitais. No nosso entender esta é uma
matéria muito sensivel e de elevada importancia, dado estar em causa a seguranga dos
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certificados e dos seus titulares. Tendo presente a atual redagao do numero trés do artigo
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quarto, antes da votacao question-amos da seguranga e viabilidade dos certificados".---------------Esteve presente na reuniao o Engenheiro Hugo Longo que prestou os
esclarecimentos solicitados.--------~-~----~--~»-----------M~----~----~-~---~---———---—--—------------------—-------DELIBERACAO: A Camara delibera, por unanimidade, aprovar a proposta de

Regulamento de Utilizagao dos Recursos Computacionais.------------------------------—-----~--Os Senhores Vereadores do Partido Socialista: “votamos favoravelmente, mas

com reserva, dado a alinea trés do artigo quarto. No entanto, como o Engenheiro Hugo
Longo prestou declaragoes, e baseando-nos na boa fé do mesmo, votamos
favoravelmente".---------------------------------------------------------------------------------------------~Zero dois zero quatro.- O processo zero um barra dois mil e catorze barra cento

e oitenta e nove, em nome de Joao Manuel da Costa Araujo, sito na Rua vinte e cinco de
Abril, lugar do Esparido, Freguesia da Loureira, para deliberar sobre a isencao do
estacionamento pdblico, ao abrigo da alinea d), do numero um, do artigo cinquenta e oito,
do Regulamento Municipal de Urbanizacao e Ediﬁcacao, e tendo em conta 0 teor das
informagoes técnicas constantes do processo, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas

cinquenta e sete a sessenta da minuta da presente ata. DELIBERACAO: A Camara
delibera, por unanimidade, aprovar a‘ isengao do estacionamento publico, a'o abrigo
da alinea d), do numero um, do. artigo cinquenta e oito, do ReguIamento.:M_unicipal
de Urbanizagao e Ediﬁcagao, e tendo em conta o teor das informagoes técnicas
constantes do processo zero um barra dois mil e catorze barra cento e oitenta e
nove, em nome de Joao Manuel da Costa Araujo, sito na Rua vinte e cinco de Abril,
lugar do Esparido, Freguesia da Loureira.---------------------—*+*'.—---------------------Zero dois zero cinco.- O processo zero um barra dois mil e dezasseis barra
quatrocentos e noventa e seis, em nome de CARIB-CARPINTARIA RIBEIRO, LlMlTADA,

sito no lugar Novo da Freguesia de Oleiros, para deliberar sobre a isencao do
estacionamento publico, ao abrigo da alinea d), do numero um, do artigo cinquenta e oito;
do Regulamento Municipal ..de Urbanizacao e~:Ediﬁcar;é'\o, e tendo em ‘conta o teor da
informagzao técnica constantes do processo, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas
sessenta e um a setenta da minuta da presente ata. DELIBERACAO: A Céimara
delibera, por unanimidade, a isengao do estacionamento publico-, ao abrigo da
alinea d), do m'|mero um, do artigo cinquenta e oito, do Regulamento Municipal de

Urbanizagao e Ediﬁcagao, e tendo em conta 0 teor da informagao técnica constante
do processo zero um barra..dois mil e dezasseis barra quatrocentos e noventa e
seis, em nome de CARIB-CARPINTARIA RIBEIRO LIMITADA, sito no lugar Novo da
Freguesiade Oleiros.----------.‘---------4------------------Q-----------------------------‘--.------%-------

_----.-,-Zero,___dgois zero seis.-_»-Oprocesso zero gum barra dois ‘mil __e idezasseis barra
.qu,atroce'ntosfe' sesse_nta"e um, emlnome de Narciso da Cunha Viana Pereira, sito no,
lugar de Fontelo, Freguesia de Moure, para deliberar sobre a isencao do estacionamento
plflblico, ao abrigo da alinea d), do numero um, do artigo cinquenta e oito, do Regulamento
Municipal de Urbanizacao e Ediﬁcacao, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas
setenta e um a setenta e seis da minuta da presente ata. DELIBERACAO: A Céimara
delibera, por unanimidade, aprovar a isengao do estacionamento publico, ao abrigo
da alinea d), do numero um, do artigo cinquenta e oito, do Regulamento Municipal
de Urbanizagao e Ediﬁcagao, referente ao processo zero um barra dois mil e
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dezasseis barra quatrocentos e sessenta e um, em nome de Narciso da Cunha
Viana Pereira, sito no lugar de Fontelo, da Freguesia da Moure.---------------—-——-------—-—-----Zero dois zero sete.- Presente o processo zero um barra dois mil e dezasseis
barra setenta e quatro, em nome de Fernando da Silva Lopes, relacionado com a
construcao de habitagao, sita no lugar de Santo André, Freguesia de Moure, para que o
executivo delibere sobre 0 Recurso Hierarquico facultativo do ato administrativo, tendo em

conta o teor do parecer juridico datado de dois de fevereiro do corrente ano, cuja
fotocopia se encontra inserta de folhas setenta e sete a oitenta e cinco cla minuta da
presente ata.-----------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador Manuel Lopes nao participou na votagao uma vez que se
trata de um recurso de um ato administrativo exarado por si.----——------ —--------------------DELIBERACAO: A Camara delibera, por unanimidade, e apés apreciagao de
todas as questées suscitadas no ambito do recurso hierarquico, revogar o
despacho recorrido, nos termos e para os efeitos do parecer juridico junto em
anexo.--------------------------------- —- --- -—--- -—--- —-~~--——---------------------Zero dois zero oito.- Presente o processo zero um barra dois mil e onze barra mil
e setecentos, em nome de~Manuel Antonio Taveira de Freitas, destinado a ampliacao de

uma habitacao, sita no lugar da lgreja, Freguesia de Ataes, relativ ~a caducidade da
licenga, ao abrigo dosnumero cinco, do artigo setenta e um;-ado Regime Juridico de
Urbanizacao e Ediﬁcagao, por forga da aplicacao do disposto na alinea d), do ndmero

trés, do referido artigo setenta e um, cuja fotocopia se encontra inse_rta de folhas oitenta e
seis a oitenta e oito da minuta da presente ata. DELIBERACAO: Deliberado, por
unanimidade, declarar a caducidade da licenga, ao-;abrigo do numero cinco, do
artigo setenta e um, do Regime Juridico de Urbanizagao-re Ediﬁcagao, por forca da
aplicagao do disposto na alinea d), do mimero trés, do referido artigo.—------.-e-----------Zero dois zero nove.- Para apreciacao, e posterioraenvio a Assembleia Municipal,

para efeitos de ‘emissao de certidaode reconhecimento de interesse municipal referente
ao processo numero zero trés barra dois mil e dezassete barra vinte e sete, em .-nome de
Maria Pereira Leitao, sito no lugar de Longras, da Uniaoidas Freguesias da Ribeira do
Neiva, ao abrigo da- alinea c), do rujimero dois, do artigo centoe quatro, do Regulamento
do Plano Diretor Municipal de Vila Verde, cuja fotocopia se encontra inseta a folhas
oitenta e nove da minuta da presente ata. DELIBERACAO: A Camara delibera, por
unanimidade, reconhecer 0 interesse publico municipal-na.regularizagao do referido
processo, atentos-os pressupostos enunciados nainformagao técnica do Senhor
Engenheiro José<"fBezerra. Remeta-se o assunto a Assembleia Municipal para
deliberagao sobre emissao de certidao de reconhecimento de interesse publico
‘TiU"miPaI-'"?*?**'*9f'""'9'f""f"'f§f#a**54*"””T***;*9fr?fa-?_*?*f§9**""-*""'ff'"ff"f-4*r?5**4?‘#§"""*'"¢

-,-,-----Zero dois dez.- Um oflcio da Junta de Freguesia de Vila Verde, eA,B,arbudo, a
solicitar atribuicao de um novo toponimo a designar-se por “Beco Cruz do Reguengo", na
Avenida Cruz do Reguengo, na antiga Freguesia de Vila Verde, cuja fotocopia se encontra

inserta de folhas noventa a noventa e dois da minuta da presente ata. DELIBERACAO: A
Camara delibera, por unanimidade, atribuir o novo toponimo a designar-se por
“Beco Cruz do Reguengo", na Avenida Cruz do Reguengo, na antiga Freguesia de
vefden___________________._..... .____

_.

........................
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----------Zero dois onze.- Uma informacao prestada pelo Chefe da Divisaio de Aguas e

Saneamento, relacionada com a empreitada "Rede de Saneamento da Freguesia de Vila
de Prado", designadamente com a decisao de contratar, escolha do tipo de procedimento,
aprovacao do programa de concurso e caderno de encargos, nomeacao do juri e
delegacao de competéncias no jdri de procedimento, cuja fotocopia se encontra inse_rta de

folhas noventa e trés a cento e oitenta da minuta da presente ata. DELIBERACAO: A
Camara delibera, por unanimidade, aprovar a abertura de procedimento concursal
tendente a contratagao da empreitada designada por “Rede de Saneamento da
Freguesia da Vila de Prado”, através do procedimento de concurso pﬁblico, sem
publicagao no Jornal Oﬁcial da Uniao Europeia. Mais delibera, aprovar o programa
de concurso e caderno de encargos e nomear como jﬁri de concurso os seguintes
elementos: Presidente: Engenheiro Pedro Gama; Vogais: Engenheiro Jorge Pinto e

Engenheiro José Bezerra; Suplentes: Doutor Nuno Mota e Engenheiro Paulo
Pereira. Delibera, ainda, delegar todas as competéncias atribuidas pelo Codigo dos
Contratos Piiblicos, no juri do procedimento com excegao da decisao de
adjudicagao.----—-----—-----~»-~------~----------»------~-»-~~»---~---V,~---—- _—- _---------------~~~~~~~~--Zero dois doze.-Uma proposta apresentada pelo Senhor Vereador da Qualidade,

Ordenamento e Gestaodo Territorio, relacionada com a tolerancia deponto, para o dia
vinte e oito de fevereiro de dois mil e dezassete, cuja fotocc'>pia~se“encontra inserta a
folhas cento e oitenta e um e cento e oitenta e dois cla minuta da presente ata.

DELIBERACAO: A Camara delibera, por unanimiclade, conceder a tolerancia de
ponto dia vinte eoito de fevereiro, nos termos da proposta apresentada.-—-.---------------Procedeu-se a leitura da minuta da reuniao do executivo, a qual foi aprovada por
todos os elementos presentes na reuniao.------------------.---s—-——------------------------------E nada:mais. havendo a tratar,.pelo Senhor Presidente foi declarada encerrada a
reuniao eram dez.~horas e quarenta minutos, da qual para constar e devidosefeitos foi

Iavrada a presente: ata que vai sendevidamente assinada, consignando-se que" .todas as
deliberacoes dela constante foram aprovadas em minutano ﬁnal da reuniao,-. nos termos
do niiimero trés dozartigo cinquenta e sete da Lei numero setenta e cinco barra dois mil e
treze, de doze de setembro, para surtir efeitos imediatos.--"i—-—————-------------------E eu, Nuno Miguel Lomba Mota, Técnico Superior, a redigi, subscrevi e assino.---

O Presidente da Camara,
.-

s
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