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—-----Aos vinte e oito dias do més de setembro, do ano de dois mil-~~e'-“dezassete,
realizou-se uma reuniao extraordinaria da Camara Municipal de Vila Verde, no edificio dos
Pacos 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 Jose Correia Pinto Arauio, José Augusto Maroal Morals, e Manuela Alexandra
Mota Maohado Ferreira Nunes.------—----------—----—-----------—------------—----—-—---------—-——---------~~Seoretariou o Téonico Superior Nuno Miguel Lomba Mota.----—~~~——————------~—~~~—~-------------Verificada a presenoa do numero legal de Vereadores foi pelo Senhor Presidente,
declarada aberia a reuniao eram nove horas e quarenta minutos. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--------Faltou por motivos proﬁssionais o Senhor Vereador Luis Filipe Oliveira Silva. A

Camara. por unanimidade, entendeu justiﬁcar a falta.------------------------------------~~
-—---—EXPEDlENTE: O que segue, aoompanhado de todos os processos para
veriﬁcagao da Excelentissima Edilidade. ---------------------------------------------------—-—
---»~--ZERO UM.- DlVERSOS.- Zero um zero um.- Presente 0 prooesso zero trés barra

dois mil e dezassete barra quinhentos e setenta e nove, em nome de Manuel Fernandes
Cerqueira, sito no lugar de Bezeguimbra, da Freguesia de Valdreu, para emisséo de
parecer ao abrigo do artigo cinquenta e quatro, numero um da Lei numero noventa e um
barra noventa e cinco, de dois de setembro, relativo ao pedido de certidao para e_feitos~_de
compropriedade, de acordo com as informaooes constantes do processo, ovuja‘_gifotoco_pia
se encontra inseria de folhas dez a catolze da minuta da presente ata. DEVLVIQEARAQAQ:
A Camara delibera, por maioria, com 0 voto contra da Senhora Vereadoraiiiillllanuela
Machado, emitir parecer favoravel para a emissﬁo de certidao, referente capo
processo zero trés barra dois mil e dezassete barra quinhentos e seteinta re hove,
requerida por Manuel Fernandes Cerqueira, referente ao processo zero trés barra
dois mil e dezassete barra quinhentos e setenta e nove para efeitos de constituigio
de compropriedade, nos termos das informagﬁes técnicas.————————---------~~~~~~
———---——A Senhora Vereadora Manuela Maohado apresenta a seguinte declaragao: “A
Lei numero noventa e um barra noventa e cinco de dois de setembro, alterada pela

redacao conferida pela Lei numero setenta barra dois mil e quinze de dezasseis de julho
estabeieceu, com a sua publicagao e entrada em vigor, o regime exoecional para a
reconversao urbanistica das areas urbanas de génese ilegal ou, por outras palavras,
pretendeu a titulo exoecional criar os mecanismos legais necessaries a legalizaoao de
operagoes urbanisticas ilegais promovidas em violagao aos regimes ‘juridicosv que
regulamentaram ate ao momento atual o licenciamento de loteamentos _url;anos. Para
prevenir o Asurgimento de novas situagoes ‘que ﬁzessem perdurar no tempo as AUGI -

Areas Urbanisticas de Génese llegai -‘, o »legislador-intgroduziu na sobredita jLei;3j~fs¥ob a
epigrafe ‘fMedidas Preventives", 0 artigo oinquenta e quatro para que pUd6S$8..pHS5Bl' no
controlo das entidades licenciadoras as situagoes potencialmente geradoras do novas
areas urbanisticas de genese ilegal. Ao abrigo do numero um do referido cinquenta e
quatro passou a ser obrigatoria para a celebragao de quaisquer atos ou negocios juridicos
entre vivos (nao se aplica aos casos de jurldicos de mortis causa, pois nestes casos
passam a ser compartes todos os herdeiros) de que resulte ou possa vir a resultar a

constituigao de compropriedade ou a ampliagao do nomero de oompartes de prédios
rusticos, parecer favoravel da Camera Municipal do local da situagao dos predios,
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permitindo assim aautarquia ter um prévio controlo sobre potenciais Areasilrbanisticas,
de Génese llegal futuras. De acordo com o seu ndmero dois, esse parecer so pode ser
desfavoravel com fundamento em que o ato ou negocio visa ou dele resulta parcelamento
fisico em violacao ao regime legal dos loteamentos urbanos, nomeaclamente pela
exiguidade da quota ideal a transmitir para qualquer rendibilidade economica nao urbana.

Assim, nao estando em causa casos juridicos resultantes de mortis causa e consequente
heranca que estao fora das competéncias das Cameras, qualquer fracionamento de

prédio rﬁstico resultante de negocios entre vivos que resulte em compartes com quotas
inferiores as cotas ideals para assegurar a sua rendibilidade economica nao urbana nao
podera obter parecer favoravel da Camara para constituicao de compropriedade. Por
outro lado, o artigo mil trezentos e setenta e seis do codigo civil sob a epigrafe de
"Fracionamento" refere no seu nﬁmero um que os terrenos aptos para cultura nao podem
fracionar-se em parcelas de areas inferiores a determinada superficie minima,

correspondents a unidade de cultura ﬁxada para cada zona do pais; importa
fracionamento, para este efeito, a constituioao de usufruto sobre uma parcela de Terreno.
Da conjugacao do artigo oinquenta e quatro da Lei numero noventa e um barra noventa e
cinco de dois de setembro, alterada pela redacao conferida pela Lei i1l]lTl6l'O setenta barra

dois mil e quinze de dezasseis de julho, conjugada com 0 artigo mil trezentos e setenta e
seis do codigo civil importa apurar qual a area de uma unidade de cultura e que,_d_e__ forma
supletiva, correspondera a quota ideal para assegurar a rendibilidade economvica nao
urbana. Ora, contrariamente ao que é referido na informacao técnica, agA‘deﬁnic‘ao_de

unidade de cultura esta deﬁnida desde mil novecentos e setenta pela p0rtaria_n¥Eg|me_ro
duzentos e dois barra setenta, de vinte e um de abril, tendo sido recentemente revogada
peta portaria duzentos e dezanove barra dois mil e dezasseis que ﬁxou valores mais
exigentes relativamente a portaria que lhe antecedeu. Segunda a atual portaria, para as
NUTS~llI de Portugal continental (na qual se integra o concelho de Vila Verde através da

CIM Cavado (Comunidade lntermunicipal do Cavado) ﬁxa como unidade de cultura a area
de dois virgula cinco ha para terreno de regadio e quatro ha para terrenos de sequeiro. E
assim para mim evidente que qualquer processo que vise aumentar 0 nﬁimero de
compartes constituindo quotas inferiores as ﬁxas em portaria nao pode poder ter parecer
favoravel da Camara Municipai, salvo em situacoes em que o aumento de compartes
resulte no aumento das cotas devido a jungao de prédios rﬂsticos contiguos, ou quando

nao exista esse aumento fique demonstrado 0 aumento da rendibilidade economica nao
urbana do prédio rﬂstico e das respetivas compartes. Nesta conformidade, uma Vez que,
contrariarnente ao que sempre foi indicado nas informagoes técnicas, area fmin_ima_]da

unidade de cultura existe e esta deﬁnida, o meu voto sobre este assunto é contra".-'-5-f--.—+1-'-4-—--‘Zero um zero dois.--Presente o processo zero um barra doisrmilieidezassete
barra duzentos e vinte e sete, em nome de Joao Filipei Lima da Cunha, sitono lugarde
Codegosa, da Freguesia de Souteio, para deliberagao sobre 0 reconhecimento de que o

acerto nao prejudice o correto ordenamento do territério, nos termos do artigo cento e
trés, nllimero dois alinea d) do Regulamento do Plano Diretor Municipal de Vila Verde e
tendo em conta as informaooes técnicas constantes do processo, cuja fotocopia se
encontra inserta de folhas quinze a vinte e quatro da minuta da presente ata.
DELIBERAQKO: Deliberado, por unanimidade, reconhecer que 0 acerto nao
prejudica o correto ordenamento do territério, ao abrigo o artigo cento e trés,
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nﬂmero dois, alinea d), do Regulamento do Plano Diretor Municipal de‘VilaiVe“rdé;i‘e’
tendo em conta as informacoes técnicas constantes do processo.~-----—--~~-~~~~~~»~~~-------------Zero um zero trés.- Presente o processo zero um barra dois mil e dezassete
barra quinhentos e quarenta e dois, em nome de Belarmino Barbosa Dantas, sito no lugar
Novo, Freguesia de Oleiros, para aprovacao do piso abaixo da cota de soieira ao abrigo

do disposto no numero dois do artigo trinta e quatro do Regulamento do Plano Diretor
Municipal de Vila Verde e tendo em conta as informacoes técnicas constantes do
processo, cuja fotooopia se encontra inserta de folhas vinte e cinco a trinta e um cla
minuta da presente ata. DEUBERAQAO: A Camara delibera, por unanimidade,
aprovar 0 piso abaixo da cota de soleira, ao abrigo do disposto no numero dois, do
artigo trinta e quatro, do Regulamento do Plano Diretor Municipal de Vila Verde, e
nos termos das informagoes técnicas constantes do processo zero um barra dois
mil e dezassete barra quinhentos e quarenta e dois.-——--—-—------~~~~---~————-————---Zero um zero quatro.- Para aprovacao da Excelentissima Camara, presente a
minuta do protocolo a celebrar entre o Municipio de Vila Verde e o Grupo Desportivo de
Prado, para financiamento na concretizaoao da empreitada de remodelagao,

modernizacao e ampiiacao dos balnearios do Complexo Desportivo do Faial, na
Freguesia da Vila de Prado, cuja fotocépia se encontra inserta de folhas trinta e; dois a
trinta e cinco da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: Deliherado, por unanimidade,

aprovar o respetivo protocolo.-----------------------------------------------~¢§,-V-_§-,-.1;-.71-}_-pf-—
----------A Senhora Vereadora Manuela Machado apresenta a seguinte_d_eclaragao:
“Os Vereadores do Partido Socialista sempre votaram favoravelmente a celebragao de
protocolos propostos para ﬁnanciar a oonstrugao, a requalificacao, a ampliacao ou o
melhoramento das instalacoes de apoio a atividades desportivas, bem como votaram

favoravelmente a realizacao de obras por parte do Municipio para requalificar ela propria
este tipo‘ de equipamentos desportivos. Mantendo a mesma coerencia, este protocolo, a
estabeleoer com 0 Grupo Desportivo de Prado, merece igualmente 0 nosso voto
favoravel. Lamentamos, porém, que so agora, a cerca de setenta e duas horas das
eleigoes autarquicas, venha o executivo Partido Social Democrata propor a sua
aprovagao. Nao poderia deixar de aproveitar o momento, também, para deixar aqui o
repudio relativamente a atuacao do executivo Partido Social Democrata em relagao as

instalaooes da Associacao do Grupo Desportivo (AGD) de Cabanelas que foi noticia no
passado dia dezassete de setembro. Na noticia o Presidente da Associacao criticou
duramente o executivo municipal que se tem alheado das suas responsabilidades

reiativamente aquelas instalagoes desportivas, cujos balnearios estao em risco._de_co_lapso

pvndo em lriscv, a intesridadefisisa dos ailstas. Cabanelas Saran"-= f<>i rum, P.$feF',t?i,PQbF9

da Carnara‘Mu‘nicipai de Vila Verd,e,”mas o'“Partido Sooialistalnao esqueceircabsneiasre
tudo fara, para que também a Associacao do Grupo Desportivo (AGD) de’ ,C,a,banelas
venha a dispor a curto prazo de instalagoes dignas para a pratioa desportiva."——--------———Zero um zero cinco.- Presente para efeitos de decisao de adjudicacao, os
relatorios de analise de propostas referentes ao procedimento de concurso tendente a
execucao da empreitada designada por “Reabilitacao' do Edificio da Antiga Adega e Area
Envolvente", cuja fotocopia se encontra inserta de folhas trinta e seis a quarenta e tres da
min uta da presente ata.-~~»~------i——-—-------------------------------~------------
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»»~~~-'~»-»A'presentadas as seguintes questoes pelo"SenhoriVereador ";;los'éi"*'Moirais':
Qual 0 nome da empresa que foi responsavel pela execucao do projeto? Gostaria de
questioner como foi 0 procedimento de contrataca0?~~~~~~~~~~~~~---------------------------—----------------0 Senhor Presidente esclarece: A empresa responsavel pela elaboragao do
projeto foi a BEABSTRACT Limitada, e 0 procedimento de contratagao foi através de
ajuste direto, informando que todo o processo de contratagao esta disponivei para
consulta.----------------------------------------------------------------------------------------------------------—------Questiona, ainda, 0 Senhor Vereador José Morais: Tem conhecimento de
relaooes comerciais entre a empresa que elaborou o projeto e as que concorrem?------------------0 Senhor Presidente esclarece: Desconhego qualquer relagao comercial entre
as empresas que concorreram e a empresa que elaborou o projeto.--------------------------------------Uma declaragao apresentada pela Senhora Vereadora Manuela Machado:

“Antes de mais gostaria de deixar registado que a minuta desta reuniao extraordinaria e
respetivos anexos foram remetido para os Vereadores do Partido Socialista na passada
terga feira ao ﬁnal da tarde, por volta das dezassete horas e trinta e trés minutos, nao
cumprindo, assim, o prazo minimo estabelecido para envio dos dooumentos a ﬁm de
serem analisados. Se os assuntos anteriores nao apresentavam complexid ade elevada e,
por isso, nao mereceram qualquer reparo da minha parte sobre o atraso veriﬁcado, no seu
‘envio aquando da votacao, 0 mesmo ja nao se pode dizer deste assunto. Trataesevde um

assunto da maxima importancia e cuja votagao requer uma analise mais aprofun_dad_a aos
documentos produzidos. Apesar da falta de tempo, foi me possivel, ainda assim, Afazer
uma breve analise ao reiatorio de analise de propostas, relativo a ernpreitada de
“Reabilitacao do Edificio da Antiga Adega e Area Envolvente“, suﬁciente para concluir que
0 documento produzido possui erros grosseiros e que so analisando todo 0 documento
com o devido tempo permitiria concluir sobre o resultado ﬁnal que os mesmos podem ter

no desfecho da adjudicagao. Desde logo, a pontuagao obtida para 0 critério prego por
aplicagao da formula do caderno de encargos conduz as pontuagoes de setenta ponto
novecentos e sessenta e um, quarenta ‘ponto quatrocentos e cinquenta e cinco,"trinta e
trés ponto zero vinte e oito, trinta e oito ponto seteoentos e trinta e dois, trinta e seis ponto
seiscentos e vinte e quatro e nao as pontuagoes indicadas pelo jori no relatorio e que sao
respetivamente de setenta e nove ponto seiscentos e setenta e trés, cinquenta e oito

ponto trezentos e dezoito, cinquenta e trés ponto cento e vinte, cinquenta e sete ponto
cento e treze _e cinquenta e cinco ponto seiscentos e trinta e sete (indicadas na pagina
dois do documento). Refere-se que ‘posteriormente na tabela da pé,gl_l18U,Vjv_(V3ll1CO, "as
pontuagoes mencionadas no relatorioestao corretas mas nao validam um documento que

aprssenta errvs B que we rlbiew <18 iut,u,ra,aPre¢ia@é@ do tribunaI,de,¢@n1a$.r>e!0 que

proponho a sua remorse deste ponto ea “ordem“de'

-.—-.-,--~~‘¢0 Senhor Presidente.pronunciowse nos seguintes iermﬂsr t";Face.;a {esta

circunstancia deter ocorrido um lapso na transcricao de valores que nao afeta o relatorio
ﬁnal porque este encontra-se corretamente elaborado, e uma vez que se impoe corrigir a
tabela inicial relativa a aplicacao do fator prego que se encontra corretamente inscrito na
pagina cinco do relatorio, 0 assunto sera retirado para ser avaliado posteriormente".-————-—--O Senhor Vereador José Morais apresentou a seguinte declaracao: “Este erro
grosseiro na analise preliminar espelha bem a forma como esta camara tem sido gerida
nos oltimos vinte anos. Alias estes erros tém sido recorrentes, quer em analises técnicas
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quer em informacoes ﬁnanceiras e mereceram ja varios reparos do Tribunal""de"“Contas!
Este erro grosseiro inviabilizou o avango da obra de requaliﬁcaoao da adega, tal como
outros erros que atrasaram o avanco de outras obras, como e o caso das Ecovias e do
Saneamento. Tanto “folclore" feito em volta desta obra e percebeu-se agora que se trata

de um "e|efante branco”. Trata-se de uma obra mal pensada, mal planeada, rnal
executada e que temos dovidas que seia concretizada. Surge ainda uma nuvem negra em
volta da forma como a empresa que fez este projeto "apareceu" em Vila Verde. Como é
que o Presidente da Camara se lembrou de contratar uma empresa com sede em Lisboa
e com ligacoes claras a outras autarquias Partido Social Democrata? E, ainda importante
esolarecer se esta empresa que apareceu em Vila Verde de “paraquedas” e que ja
recebeu mais de 70.000 (setenta mil) da Camara de Vila Verde para execucao Adeste
projeto tem ou nao ligagoes comerciais a algum dos concorrentes da obra".--------------------O Senhor Presidents pronunciou-se: “Lamento que o Senhor Vereador José
Morais tenha posto em causa a competéncia dos técnioos municipais que, apesar dos
fracos recursos nesta area, tem conseguido com o seu proﬁssionalismo e com a sua
dedicagao desenvolver um trabalho meritorio que tem colocado Vila Verde como o
Municipio que meihor executa os fundos comunitarios e que maior volume ﬁnanceiro tem
conseguido captar para o nosso concelho. Nao se pode, por um lapso de transcricao de
dados, procurar arrasar quer o proﬁssionalismo das pessoas, quer a sua joompeténoia
técnica ou, ate mesmo, a isencao. Junto tabela fornecida peio iori do prooe(:l_im,ento,

demonstrativa de que os dados constantes do Relatorio Final estao corretos e que a
avaliacao da proposta também esta correta. Quero ainda tranquilizar o Senhor,\/ereador
de que esta obra sera realizada assim como muitas outras que estao ja em g-fase de
concurso e aprovadas as respetivas candidaturas".--------------------——é-——-------——No seguimento, pronunciou-se 0 Senhor Vereador José Morais: "O Presidents
da Camara. nao entendeu o que eu disse, por isso vou explioar de forma a que ele
entenda: Nao coloquei em causa a competéncia de funcionario nenhum. Coloquei isso

sim em causa a competéncia politica de quem neste momento gere a Camara. E isso é
evidente em varios dossiers camararios. Quanto a execucao de fundos comunitarios; a
aﬁrmagao do Presidente de Camara, que refere uma das melhores execucoes do pais, val
contra aquilo que esta no relatorio de contas da Camara de Vila Verde relativamente a
dois mil e dezasseis. E que em dois mil e dezasseis a Camara de Vila Verde executou
apenas trezentos e quarenta e novemil euros em fundos comunitarios, um dos mais

baixos valores do distrito e do pais; refere-se que este baixo nivei de execugao deifundos
comunitarios sao também um sinal de que esta gestao camararia esta desgastada Me sem

ideas Eaculpa volta a nF1<>,$<=>rd<>s fuﬂciﬂnérios daautarquia que apenasltsssvsm as

"orientagoes de quemdevaa gerir epelos ‘vistos ‘naoVo"faz".4444>+~44¥-%--4-4----‘‘

-1-——.-J-J0;Senh0r Presidente jesciarecer “N0 que se refers é eXeCU§§,Qj1d.0$,lfU"d,°$
comunitarios, e contrariamente aquilo que aconteceu noutros Municipios, o Municipio de

Vila Verde conseguiu executar quase todos os seus projetos em dois mil e quinze, o que
dernonstra uma grande capacidade de execucao e se o Senhor Vereador estivesse
atento, pudesse veriﬁcar que o Municipio de Vila Verde foi dos Municipios que mais
executou projetos comunitarios em dois mil e quinze, nao os deixando arrastar para dois
mil e dezasseis. O facto de ter executado rnenos fundos comunitarios em dois mil e
dezasseis deve-se ao facto do atual Governo ter atrasado a execugao deste quadro
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comunitario sendo que, no anode dois mil e dezasseis, foi um ano de apresentacaoe

aprovacao de candidaturas, que estao a ser executadas ou em concurso neste momento.
E de lamentar que, ao longo de todo este tempo, o Partido Socialista de Vila Verde nao
tenha dado o seu contributo positivo para a execucao de algumas obras e fundos
comunitarios, tendo mesmo posto em risco algumas delas quando, como por exemplo,
nao votou favoravelmente as alteracoes orcamentais que estiveram na origem da
construcao dos Centros Escolares e dos Parques Desportlvos, candidaturas que teriam
sido inviabilizadas se os atuais elementos do executivo Partido Social Democrata nao as
tivessem aprovado. Alias, esta foi uma postura bem evidente ao longo destes Ultimos
quatro anos em que apenas houve um objetivo que foi passar uma imagem negativa
deste executivo e do concelho de Vila Verde". -~-----------—-------------~——-~-~---—--——--———-------------DELIBERAQAO: Retirado da ordem de trabalhos.—-—-—---—--————~-~~~~»-»~~~~~~~-~--------Zero um zero seis.- Presente para efeitos de decisao de adjudicacao, os
relatorios de analise de propostas referentes ao procedimento de concurso tendente a
execucao da empreitada designada por "Execucao da Ciclovia Urbana de Vila Verde”,
cuja fotocopia se encontra inserta de folhas quarenta e quatro a quarenta e nove da
minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Camara delibera, por unanimidade,
adjudicar a empreitada ao concorrente Construtora Estradas do Douro Trés
Limitada, pelo valor de 755.582;04€ (seteoentos e cinquenta e cinco mi_lfo|u_i_nh_entos

e oitenta e dois euros e quatro céntimos), conforme proposto no Relatovriojfinal ode
analise de propostas elaborado pelo Jori do concurso.-------------------—-7+{§-§-¢—-—-

~~~~~~~~-A Senhora Vereadora Manueia Machado apresenta a seguinte rdeclaragaoz

“Nao detetei erros numa analise muito breve que ﬁz dos documentos que me foram
enviados e, em consequéncia, voto favoravelmente a adjudicar;ao.“~~~~~~~~~~~~~~~~~—+——
~—~--~~Procedeu-se a leitura da minuta da reuniao do executivo, a qual foi aprovada por
todos os elementos presentes na reuniao. ————————————————————————————————————————-

-----E nada mais havendo a tratar, pelo Senhor Presidente foi declarada encerrada a
reuniao eram onze horas e quinze minutos, da qual para constar e devidos efeitos foi

lavrada a presente ata que vai ser devidamente assinada, consignando-se que todas as
deliberacoes dela constante foram aprovadas em minuta no ﬁnal da reuniao, nos termos
do nomero 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 evu, Nuno Miguel Lomba Mota, Técnico Superior, a redigi, subscrevi e assino.~~~~~

’ ‘*“.()Presidente da Camara,
iOASecretario,Ai
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