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ATA DA REUNIAO ORDINARIA DE 06/11/2017
r-~-~------Aos seis dias do méssde novembro, do ano do dois mil e dezassete,~srealizou-sea
uma reuniéo ordinaria da Camara Municipal de Vila Verde, no edificio dos Pagos do
Concelho, sob a Presidéncia do Senhor Antonio Fernando Nogueira Cerqueira \,/ilela, na
qualidade do Presidente deste Orgao Autérquico, com a presenga dos, Senhores
Tl/ereadores, Manuel de Oliveira Lopes, Julia Maria Caridade Rodrigues ‘,Fernandes,

Patricio José Correia Pinto Araujo, José Augusto Margal Morais, Luis Loureiro de_Castro e
Claudia da Conceigao Cachetas Pinto.----------------------------------------------------_-.<-¢---+--»¢--------~~Sec:retariou o Técnico Superior Nuno Miguel Lomba Mota.------------~--4#-~--4-é-------------Veriﬁcada a presenga do numero legal de Vereadores fol pelo Senhor Presidente,
cieclarada aberta a reuniao eram nove horas e trinta minutos.---------------------------

——-----BALANCETE: Presente o resumo diario da Tesouraria relativo ao dia trés do més
de novembro do ano dois mil e dezassete que acusava um saldo pecuniario de dois
milhoes e dez mil e duzentos e quarenta e cinco euros e vinte e dois céntimos, cuja
fotooopia se encontra inserta a folhas dezasseis e dezasseteda minuta da presente

ata.~~~~~~~~~~~---------------------------------------------------------------——--EXPEDIENTE: O que segue, acompanhado de todos os processos para
veriﬁcagao da Excelentissima Edilidade.--------------—- ——- --- ---::--::=-~--~---------Presente, para aprovagao da Excelentissima Camera, a ata da reuniao ordinaria
de vinte e seis de outubro de doismil e dezassete, cujafotocopia _se enc_o|jt_ra, insertajie
ifolhas vinte ve dois a trinta da minute da presente ata DELlBERAQAQ;V‘:W,II_A‘fAQ§‘;f;_g;-3

deiibera, por unanimidade, aprovar a referida ata.-----------------------,-V-j-r-—--ANTE$ DA QRDEM D0 DIA3-----"-"-"*f"'""'"*"f*ff“"""""i*f”"”'*'ff*§§#§§§§§§§fff§'7,

;...._~--O Senhor Presidente da Camera entregou o expediente SOiiClt8dO,.fpQ|Q,’S£3!1hOl'
Vereador Jose Morais em reunioes pretéritas, nomeadamente:~~~~~~~~~~~~~~~-—"-+%'~é4é+#é;4éé——---0 Elementos solicitados referentes a Assooiagao Conviver,—i—------------

---~-~--0 Eleirgentos solicitados sobre,» a empreitada___referente a Pavimentagoes no
concelho de Vila Verde;------------------—————¥il-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--'-----—-—
-----o Dados referentes a prooedimentos de ajuste direto simplificados no ano de dois

mil e dezassete;----------~»-+—-—------~~~~---3:----I:1:I:I:1111:1111-11:11:;-~-——
—----~~
--_---_¢ Esclarecimentos pedidos referentes ao Regulamento Municipal de Promogao e
Recuperagao Habitacional para Estratos Sociais Desfavorecidos, o qual foi enviado via

ma|I.—~~-------------

_ V isH~--~--:31:I-:==--===~-~-~-~-----—i——i--------------~

~~-'------O Senhor Vereador José Nlorais declara o seguinte:---------"“"'“"fff"'ff;':“‘f““f'ff“
-.-I--.4-.-‘Rela’_tiv‘amente a Asso_ci,ar;€\o Conviver apenas yme ‘foi entregue o11_oVrg‘a1rr_1e‘ntoV_,‘e

Plano deatividades para 0 ano dedoismil e delassete. curarotqcépiase en<=onrra io$@ria

B _f°|ha$ déZ¢ii¢:dé*ﬂ1iﬂUfa‘da ’Pfé$§ﬂfé

,++-1-+—1§—:+,R¢Ia1ivarhe,nt@fa PﬂV,i111¢i1i$951°-. Id?‘ i‘Fiuai‘entre.i§a§RQiU?1_d3»‘~§3j‘1E$¢i°|a i$.$¢Lir1¢l

Avenidaf{Qah16es,';‘sefé ,analisada ino gfseritido ,de_..perceber-use ﬂforamZresipondidﬁlsjiais
’SO]iClt3§5€-IS§%§..;....;..;.§._;;;s._..;.;.§.;...;;_.;;'i__’
A’ “ _.;-.;......_.;..§.;.;;;_;:::::;:;;;:;:;;;::;.;;.;.;;i§I.’i":IT1?“;”f_

-------~No que concerne aos ajustes diretos simpliﬁcados o modelo da listagem entregue
nao é o mesmo que foi soiicitado uma vez que nesta listagem nao se percebe para que

sao destinados estes ajustes, pelo que se aguarda a entrega da documentagao conforme
modelo solicitado;----------—--------~---z::1:1:I1::I-:1---===---======------A~ i—----------?----—-—'-No que diz respeito aos apoios para autoconstrugao jé havia reoebido, por via
digital, e esta-em conformidade com 0 solicitado;---------------------------------------1/9
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--------~~Por ultimo, na reuniao do executivo de dezoito de setembro soliciteia~um~c0njunt0
de documentagao reiacionada com outdoors publicitarios, decorrido mais de um més
ainda nao me foi entregue qualquer documentacao. --------------------------------------------

---~-~--Os Senhores Vereadores do Partido Socialista entregam uma recomendacao, a
qual se considera aqui integralmente reproduzida a qual visa sensibilizar 0 exec_uiivvo,para

proceder as reparacoes do balnearios do Grupo Despodivo de Cabanelas, naaessarras a
garantir a seguranga dos desportistas, bem como seja estudada a possibilidade de
candidatura desse equipamento a fundos comunitarios para requaiiﬁcagéo "do mesmo,
dotando-o de condicoes adequadas para a pratica de desporto, cuja fotocopia se encontra
inserta de folhas dezanove a vinte e um da minuta da presente _ata.--------------------——

-------ZERO UNl.- CONHECIMENTOS BARRA RATlFlCA(,'3OES.- Zero um zero um.Para conhecimento da Excelentissima Cémara, presente 0 despacho proferido pelo
Senhor Presidente da Camara, relativo a delegagao de competéncias em matéria

Regulamentar, no ambito das isengoes e redugoes do Regulamento de Liquidagao e
Cobranga de Taxas Municipais, cuja fotocopia se encontra inserta a folhas trinta e um e
trinta e dois da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Cémara delibera, por
unanimidade, tomar conhecimento sobre 0 referido despacho, considerando-0, para
todos os efeitos legais, como integralmente reproduzido.---------------------------

1--_,----—-_ZeroI;um zero dois.- Para conhecimento da;Excelentissima Cama_ra,_r_j_prevsWe_nie o
despacho proferido pelo Senhor Presidente da ‘Camara, relativo a‘ ‘_de_l,ega;;_a,o,_,_1_jde
competéncias no Senhor Vereador do Peiouro do Ambiente, Desporto"jifef§fr1Ati;vid_ajdes

Econémicas, no ambito do artigo trinta e seis, da Lei numero setenta e cirjco]iba,rra'_-§dois
mil e treze, de setembro, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas trinta ¢,,,1ra$§,a,1rama e
cinco da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Camara delibera, “por
unanimidade, tomar conhecimento sobre,-o referido despacho, considerando-0, para
todos os efeitos Iegais, corno integralmeﬂnle reproduzido.~~~~~~~~~~-,+~~~~~~~
—"—Zero um zero trés.-‘Para conhecimento da Excelentissima Cémara, presente o

despacho proferido pelo Senhor Presidente da Camara, para ﬁxagao de mais um
Vereador a tempo inteiro, cuja fotocopia se encontra insertaa folhas trinta e seis da
minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Cémara delibera, por unanimidade, tomar
conhecimento sobre o referido despacho, considerando-0, para todos os efeitos
legais, como integralmente reproduzido.------------------------------—-——--~~~~--——
———-Zero um zero quatro.- Para conhecimento da Excelentissima Camera, presente o

despacho proferido pelo ‘Senhor Presidente da Camara para delegagao de‘C_OlT_1,pe_téncias

_r1<>. ,1amb,it0,fdo"Reoime Ju_r_idic_o_ 1cla,j,'l4rb,a_niza9é_0 ¢_ Ediﬁcaoéo. aprovadorV,Pe.l§>fiP1D§¢rétt§:Lei

nﬁmao .iq#Iinhent¢s eiricinquéﬂiai ecmcobarra novenraanove, de dezasseisrieaezeabro

ejﬂlféﬁéresi.-lal’@_T?§6es, i bﬂiafviobéiiiai ‘Se encontra ‘ins:-ﬁa dé Ifolhas jtrinta, .é.@i,$]é1é.§»’a._%tfijri'ta le

nove Ida..ji.minuta Ida. ..iA'presente',YI lata. A».DEL,lABERAQi'\Q;_».§A . 1 Camara P ~@d§ripara;*2;1;£i;,'por
unanimidade, tomar conhecimentofsobre 0 referido despacho, considerai1do;o,"p'ara

todos os efeitos legais; como integralmente reproduzido.--------------———————-------Zero um zero cinco.- Para conhecimento da Excelentissima Camara, presente o
despacho proferido pelo Senhor Presidente da Cémara para nomeagéo da Conselheira
Local para a lgualdade, ‘cuja fotocopia se encontra inserta a folhas quarenta e quarenta e
um da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Cémara delibera, por unanimidade,
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tomar conhecimento sobreao referido despacho, considerando-o, paraatodos »os
efeitos legais, como integraimente reproduzido.-----------------------------------------------------~-—~~~~Zero um zero seis.- Para conhecimento da Excelentissima Cémara, presente 0
despacho proferido pelo Senhor Presidente da Camara para delegagao de .compe_téncias
no Vereador do Pelouro da Qualidade, Ordenamento e Gestao do Territorio, cujafotocopia

se encontra inserta de folhas quarenta e dois a quarenta e quatro da minuta da_pres_en_te
ata. DELIBERAQAO: A Camara delibera, por unanimidade, tomar ‘con,hec_ime,nto
sobre o referido despacho, considerando-o, para todos os efeitos legais, ‘como
integralmente reproduzido.»-~~~~~~~~------------------------------------~—-~~~~~-~~~~~--—---?~~-~-»»-------------Zero um zero sete.- Para conhecimento da Excelentissima Camara, presente 0
despacho proferido pelo Senhor Presidente da Camara para delegacao do exercicio da

Presidente da Diregao da Alianga Artesanal - Cooperativa de lnteresse Pilrblico e
Responsabilidade Limitada, cuja fotocopia so encontra inserta a folhas quarenta e cinco
da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Camara delibera, por unanimidade,
tomar conhecimento sobre o referido despacho, considerando-0, para todos os
efeitos legais, como integralmente reproduzido.--------------------------------------

----—-—Zero um zero oito.- Para conhecimento da Excelentissima Camara, presente o
despacho proferido pelo Senhor Presidente da Camara, para distribuicao dos Pelouros
nos Vereadores a tempo inteiro, cuja fotocopia se encontra inserta a folh_as_v,jq_uareVrjta ,9
seis e quarenta e sete da minuta‘ da presente ata. DELIBERAQAO: A cam;gra,;s;,;g1gigpgra,
por unanimidade, tomar conhecimento sobre 0 referido despacho,

para todos os efeitos legais, co_mo,integralmente
--,----Zero um zero nove.- Para conhecimento da Excelentissima Camara,”'jp,resente o

despacho proferido pelo Senhor Presidente da Camara, para delegacao de competéncias
no Vereador do Pelouro da Qualidade, Ordenamento e Gestao do Territorio, nos termos
do disposto na alinea a) do nL'1me_r,o um, do artigo trinta e cinco, do Anexo l,_;:da Lei nilrmero
setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro, cuja fotocopja se encontra
inserta a folhas .quarenta e oito da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Camara
delibera, rpor unanimidade, tomar conhecimento sobre 0 referido despacho,
considerando-0, para todos os efeitos Iegais, como integralmente reproduzido.---»

----------Zero um dez.- Para conhecimento da Excelentissima Camara, _presente o
despacho proferido pelo Senhor Presidente da Camara, para delegagao de competéncias
no Vereador da “Qualidade, Ordenamento e Gestao do territorio, no émbito do artigo trinta
e_ seis, n1I|_mero,urn, do ‘Anexo ‘l_, da Lei setenta e cinco barra dois mil evvtre;e,“_de;jd:ozeV de

setembro. <=uia totvcépiaalseitsnvonira inserta a f@lha$quareniatte nvvardaat
presente ,ata_DELIBERAQIWL Asa-mm déIibera. A PM 11nanimIdadarr %itt¢mar
¢qnh,é¢imen1Q 1SQbré,jvF‘o,’ *,‘rafe‘tid,0‘.@}1:deSPa.¢h¢@ ‘*¢°ﬂs,id§.r'a.ndo%b. P,ara;-t¢>¢|.asi‘.15v§éT:%51i§f¢ii0$
legais,”¢:orn_o,iintegra,lmer|te1re'produzi,do,,

j

,i

-'-A"-4-A--4-'-’-’Zero um iorize.-" Para conhecimento da Excelentissima Camera,” ’présente 0
despacho proferido pelo Senhor Presidente da Camera, para delegacao de competéncias
na Vereadora do Pelouro da Educagao, Cultura e Acao Social, no ambito do artigo trinta e
seis, do Anexo l, da Lei ntrmero setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de
setembro, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas cinquenta a cinquenta e dois da
minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Camara delibera, por unanimidade, tomar
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conhecimento sobre o referido despacho, aconside-rando~o, para todos~»os~efeitos
legais, como integralmente reproduzido.~-~-~------------~~-------~~~~»~~~»~~—-»~—-------~-~---------

----------Zero um doze.- Para conhecimento da Exoelentissima Camara, presente o

despacho proferido pelo Senhor Presidente da Carnara, para subdelegacaonde
oompetancias, no Vereador do Pelouro da Qualidade, Ordenamento e Gestao do

Territério, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas cinquenta e trés a cinquen‘ta_a'e seis
da minuta da presente ata. DELIBERACAO: A Camara delibera, por unpanimidade,
tomar conhecimento sobre o referido despacho, considerando-o, para todos os
efeitos legais, como integralmente reproduzido.-------------------------------------#--4-

--------~~Zero um treze.- Para conhecimento da Excelentissima Camara, presente o
despacho proferido pelo Senhor Presidente da Camara, para subdelegagzao de
competéncias, no Vereador do Pelouro do Ambiente, Desporto e Atividades Economicas,
sobre o Regulamento Geral do Ruido, cuja fotocopia se encontra inserta a folhas

cinquenta e sete e oinquenta e oito da minuta da presente ata. DELIBERACAO: A
Camara delibera, por unanimidade, tomar conhecimento do despacho,
considerando-0, para todos os efeitos legais, como integralmente reproduzido.-----—
~~~~~~~--Zero um catorze.- Para conhecimento da Excelentissima Camara, presente 0
despacho proferido pelo Senhor Presidente da Camara, para subdelegagao do

qcompeténcias, na Vereadora ;da Educagao, Cultura e Acao Social., cuja;,fot_ocopiav,j.se
‘encontra inserta de folhas cinquenta e nova a sessenta ,e um da minuta
§;jDELlBERAQAO: A Camara delibera, por unanimidade, tomar conheci11j|§ntoij?fsj§bre 1,0

§_refel'i_¢,|0 despacho, considerando-o,

para todos os efeitos |aga,is_,',{t,j=-gapinQ

rinteoralmente re|=r0duzid0---—----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

—'——Zero um quinze.- Para conhecimento da Excelentissima Camara, presente o
despacho proferido‘ pelo Senhor Presidente da Camara, para subdelegacao de
competéncias no Vereador do Pelouro do Ambiente, Desportoe Atividades Economicas-,
cuja fotocépia se encontra inserta de folhas sessenta e dois asessenta e sete da minuta

~1

da presente ata. DELIBERAQAO: A Camara delibera, por unanimidade, tomar
conhecimento sobre o referido despacho, considerando-o, para todos osrefeitos
legais, como integralmente reproduzido. — »
---—-~ » »—<-------—————--~
1---Zero um dezasseis.- Para conhecimento da Excelentissima Camara, presente o
despacho proferido pelo Senhor Presidente da Camara, para subdelegacao de
competéncias, no Vereador do Pelouro da Qualidade, Ordenamento e Gestao do

Terri_to_rio,- n0 €\IT_1l'-?ito do Decreto-Lei nilmero quinhentos_e_Wcinque_nta e cinco,‘o,arra_.inoyer;ta

e nave. f¢,'?‘_id,§Z3$$¢l$_d.9.d$Z$'T!Pl'Q. ¢l4J'3,.f0i_°F>_§'>P_i.3_ '$e,'Lienr>ontra, in§erta afolnas
(iii?) <=>sessena if-3 ”I1.¢>Vié, da miﬂﬂié, tda:iDfe$éhteia1a- Y.DE.l-|.BERACAQ= AvC5'11.?t€“1?i'ﬂ,§libéPa,

' "‘iPQi-iiI1a*1iiﬁ1idad¢,rI-=i9lB?afFéniiééifﬂéﬁia, {§<f>f.bf¢i::b;i?féféii.d¢tlE¢|,é$Pé¢h¢-

»Péralﬁ<.>1dQ$}b$!.¢f¢ai1¢5Jlégai$;"1’¢bm§fiiIit¢9faliﬁaiita1

'-~’Zero' dois ierotdois.-A informagao,'prestada p'elaTécnica Superiorde ’Educac;ao,
Dr?‘ Silvia Rodrigues, relacionada com a designagao dos representantes do Municipio
para integrar os Conselhos Gerais dos Agrupamentos de Escolas e Escola Secundaria,
cuja fotocopia se encontra inserta de folhas setenta e nove a oitenta e trés da minuta da
presente ata. DELIBERACAO: A Camara, delibera, por Unanimidade, ratificar os
representantes designados para integrarem os Conseihos Gerais dos
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Agrupamentos rde Escolas e Escola Secundaria. Este-assunto transitou~~do»~ponto

“zero dois diversos”.----------------------------------------------------------------------------~~------~-~~
-------~-ZERO DOlS.- DlVERSOS.- Zero dois zero um.- Uma informacao, prestada pela
Jurista, Dr.” Filipa Viiela, relacionada com a comunicacao para exercicio do__,cl,irei_to de
preferéncia do prédio descrito na Conservatoria do Registo Predial de Vila Verde sob o
numero trezentos e quatro e inscrito na matriz sob o artigo quinhentos e sessenta e sete,

da Uniao de Freguesias de Pico de Regaiados, Gondiaes e Mos, prédio identiﬁcado como
J—tras, integrado no loteamento designado de "Parque Industrial de Game", cujaffotocopia
se encontra inserta de folhas setenta a setenta e oito da minuta da presente ata.
DELIBERACAO: Deliberado, por unanimidade, nao exercer 0 direito de
preferéncia.--------------------------------------------------------------------------------——-—-——-~-Zero dois zero dois.- A informacao, prestada pela Técnica Superior de Educacao,
Dr.“ Silvia Rodrigues, relacionada com a designagao dos representantes do Municipio
para integrar os Conselhos Gerais dos Agrupamentos de Escolas e Escola Secundaria,

cuja fotocopia se encontra in_serta cie folhas setenta e nove a oitenta e trés da minuta da
presente ata. DELIBERACAO: A Camara, delibera, por unanimidade, ratiﬁcar os
representantes designados para integrarem os Conselhos Gerais dos
Agrupamentos de Escolas e Escola Secundaria. Este assunto transitou para a parte

referente aos ?‘¢0nhecimentos barra Ratiﬁcac6es”-—----a—-------------

-----~--Zero dois zero trés.- Para aprovagao da Excelentissima Camara,“‘:_f»pr§sente o
protocolo de colaboragao a celebrar entre o Municipio de Vila Verde e a Fab,ricaj‘f;‘dalgreja
de Godinhagos, para comparticipar os materiais, de construgao, necessarioagparapa
ooncretizacao do restauro da Capela de Sao Marnede de Godinhagzos, cuja fotocopia,,»_s,e

encontra inserta de folhas oitenta e quatro a oitenta e nove da minuta da presente ata.
.¢.

DELIBERACAO: A Camara delibera, por unanimidade, aprovar 0 referido protocolo,
para os ﬁns pretendidos.»
,»
_-—.;r V ————————
»~-——-—— -A ~-~--~--------Zero dois zero quatro.- Presente o processo para emissao de certidao de
compropriedade, do processo zero trés barra dois mii e dezassete barra seiscentos e

oitenta e seis, em nome de Maria Alice Silva Fernandes Freitas,;;ao abrigo do artigo
cinquenta e quatro, numero um, da Lei numero noventa e um barra noventa e cinco, de
dois de setembro, na redagao que lhe foi conferida pela Lei nﬁmero setenta barra ‘dois mil
e quinze, de dezasseis de julho, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas noventa a
noventa e dois da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Camara delibera, por
uvnanuimidade,iernitir ,parece_r_ favoravel _relativam_ente fa ~emissa_o ;de _ce_r_tidao,~para

§§_f_eit9$_j1d€..¢§|?§ti.t!4,i§5,Q pride r¢¢mPr¢p'ri,eda,de;raqiiiabarisa doartis0.;¢inqli<=ir1ita,i-ia1i;;i=|ﬂatter
arr-“era
?iij¢iat irhéi I-we-r<> itr1<>v¢i'1i=i i=-=im1 baa novena rm»,

SF,-?te,!11‘br9;.*'5F?a‘§réi¢i?.§5°.<q‘u.ej“1:ll19sfei::¢§»Iif9.fi§l?_~FPe.|? ;l1-éi ».hﬁ.1i11,i.<-=,ir,<>. »S€te,nia‘?ib3rIf-a.€§_§ii$.=§‘h!il_;*'¢
' ‘ .qiI.Ji,nZé; ifde,}‘dezasééis rde;-Nlhfo Tie;I,nbS.T1aI‘niv$ » da i.I1fOI'If'rI3§5Qfiéliniéax]I¢Ql1$t?11.1é‘i;‘ii¢
proce“ss'o,‘ referente' ao’ ‘p’rocesso Zero trés "barra“°dois’ mil ‘e idezasséte" barra
seiscentos e oitenta e seis, em nome de Maria Alice Silva Fernandes Freitas.----'--»

----~~--Zero dois zero cinco.- Para aprovagao da Excelentissima Camara, presente o
protocolo de colaboragao a celebrar entre o Municipio de Vila Verde e a Associagao
Cultural, Recreativa e Desportiva de Codeceda, para comparticipagao ﬁnanceira das
obras de requaliﬁcagao do Polidesportivo de Codeceda, que integra a realizagao de uma
manutengao profunda no pavimento em relva sintética, cuja fotocopia se encontra inserta
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-4

de folhas noventa e trés a noventa e nove da minuta da presente ata. DEL.IBERACAO:A
Camara delibera, por unanimidade, aprovar 0 referido protocolo, para os ﬁns
pretendidos.-------------------------------------------------------------------------------------------------~-

M

----------Zero dois zero seis.- Para aprovagao da Excelentissima. Camara, presente o
protocoio de colaboracao a celebrar entre 0 Municipio de Vila Verde e aiiduinpta de

Freguesia de Freiriz, para comparticipagao ﬁnanceira das obras de requaiiﬁcagao do
Parque de Jogos de Freiriz, que integra a realizagao de uma manutengao profunda no
pavimento em relva sintética, cuia fotocopia se encontra inserta de folhas cemacento e
sete da minuta da presente ata. DELIBERACAO: A Camara delibera, por unanimidade,
aprovar 0 referido protocolo, para os ﬁns pretendidos.-—~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---------Zero dois zero sete.— Para aprovacao da Excelentissima Camara, presente a
minuta de contrato de empreitada de obras pﬁrblicas "Execu<_,':ao da Ciclovia Urbana de Vila
Verde", cuja fotocépia se encontra inserta de folhas cento e oito a cento e dez da minuta
da presente ata. DELIBERACAO: A Camara delibera, por unanimidade, aprovar a

minuta do contrato de empreitada de obras pﬁblicas designado por “Execugao da
Ciclovia Urbana de Vila Verde”.——--------------------------------------we
~~~~~~~--Zero dois zero oito.- Para aprovacao da Excelentissima Camara, presente a
minuta do protocolo de colaboracao a celebrar, entre o Municipio de Vila Verde e a ,

Associagao Conviver, para remuneragao dos técnicos que ministram _ast1i_aulas‘r1nas,1., modaiidades de atividade fisica e hidroginastioa (programa seniores ativos;f‘1vi_d,ois',~,1mil .,_e A
dezassete barra dois mil e dezoito), cuja fotocépia se encontra insertade

doze a cento e dezanove da minuta dapresente ata.-------.--.--------A--------Apresentada uma questao prévia pelos Senhores Vereadores,,=»dO‘,'.»';Partido

'1
I

Socialista: "Na reuniao do executivo camarario de sete de agosto de dois mil e
dezassete, onde, por proposta da Vereadora Jiilia Fernandes se deliberou a denlirncia do
'»protocolo Seniores Ativosrentre o Munioipio de Vila Verde e a Escola Proﬁssiorjal Amar
"Terra Verde, quando se questionou sobre a forma como a autarqiria iria assegurar esse

'

sen/ico a partir de outubro de dois mil e dezassete, a resposta foi clara: "o referido
programa sera desenvoivido diretamente pelo Municipio". Decorridos noventa dias,
percebe-se que aﬁnal 0 Municipio nao vai assegurar 0 programa diretamente, antes pelo
contrario vai entregar a sua gestao a associacao “Conviver", presidida por uma
funcionaria da autarquia, quecuriosamente, sera a mesma que tem vindo a gerir desde
outubro de dois mil e dezassete, em nome da autarquia o referido programa "Seniores
;Ativos"., Estra_nhamento = our nao .-Jeste protocolo naoident_iﬁca_os Signaa-ri@s,i_r¢rarrpqase , Y

anerias é,,»’,a$,$Q¢ia§§,0,"C¢nviver?',r A-a$1em,u‘a»indi¢ar ‘qtlém. rival jaSsi,n,ar Qjfi -wasm,¢j;,‘_i?,i;}i_E,f;?;-aiZ%$e

‘éétranhamentd peeve new mesma reunaa de ca-mara roam anairsadasr>vrrosras
“S¢ii¢i¥,01u%$Bj' P3153. 1311éliééfdééievlvpdniéfda.»!5'*d¢Ii1'»ii.e-=ATfé_baa|hbsillma Cﬁpia ‘»ri1l§i$1’ﬁ,liii115$§Pil_ai1¢$ ~ »

‘Ade ratividade ' da associagao 1 "Conv'iver"." ‘A "autarquia apenas -*entre'gou

{Piano ‘P de

Atividades e Orgamento da “Com/Iver" para dois mil e dezassete. Assim, considerando
que em causa estao servigos a prestar a idosos do nosso concelho, que nos merecem
toda a atengao, consideragao e cuidados, mas também porque estao em causa 3000
euros (trés mil euros) mensais de dinheiro publico, e desconhecendo a atividade e
competéncia da associacao “Conviver" para prestar os services, solicita-se 0
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esclarecimento da Vereadora Julia Fernandes sobre esta matéria i~~ea--eventuais
incompatibilidades quanto aos signatarios do protocolo".-------------------—-----~-—~~~----------------------O Senhor Presidente da Camera prestou o esclarecimento que segue: "O
Protocoio a assinar entre 0 Municipio de Vila Verde e a Associacao Conviver, .destin_a-se

ao desenvolvimento de uma atividade da maior importancia para a qualidade de vida dos
idosos do nosso conceiho. Esta atividade, para além da pratica de atividaidejisica,
contribui, ainda, para uma melhor integragao social e para a ocupacao dos tempo,s,._ii\/res
dos nossos idosos, combatendo, dessa forma, a solidao, o isolamento e a exciusao social.
Neste sentido, e considerando toda a atividade desenvolvida pela associacao Conviver
desde o ano de dois mil e nove, a qual tem sido fundamental em respostas sociais,

designadamente em areas como a infancia, a juventude, as pessoas idosas e as pessoas
com deﬁciéncia, entre muitas outras atividades, afigura-se ser a instituigao capaz de gerir
este programa com grands rigor e, também, com iniciativas integradas pela valorizacao
de toda a area social. Nao nos parece existir qualquer incompatibilidade com esta
Associacao que possa gerar conflitos de interesse entre os seus organs sociais e o
Municipio de Vila Verde, uma vez que esta instituigzao tem funcionado em
complementaridade com os sen/igos de agao social do Municipio de Vila Verde desde a
sua fundacao. O facto de nao estar identiﬁcado o Presidente da Associacao prende-se
com apossibilidade da direcao poderdelegar em qualquer membro a ,assir;iatura_i.vdo
presente Protocolo como, alias, ja aconteceu em-‘muitas outras situa96es.=“_Quero,“f§jalirid,a,

deixar a abertura necessaria para que qualquer membro do executivo p¢issaj¢r1s1ugerir
qualquer outra instituicao que possa desenvolver este e ,outros
-~——O Senhor Vereador José Morais, no seguimento, declarou: ?‘Desc0hh8C99,d° 3

atividade da’Associagao "Conviver" no passado, pelos motivos ja expostos, atividadeessa
que o Senhor Presidente da Camara conhece bem e assegura pessoalmente, deve-se
referir apenas.-“que o pedidozde sugestao de outras instituigdes é extemporaneo ja que,
neste ponto da ordem de "trabalhos, se discute a entrega de importantes senrigos
prestados pelo Municipio a um parceiro escolhido pelo executivo Partido Social
Democrata."--------------——---------~------aaxsI::1:---:1--I:--:::::--~~~~-- » V

——--DELIBERAQAO: A Camara delibera, por unanimidade, aprovar a minuta do
referido protocolo.- --W_“---:>11:11::sis:=1:=---~~~----~~-~~~~---——----~-—+---¢~-—¢----------Uma declaragao apresentada pelos Vereadores do Partido Sociaiista:
“V0tamos favoravelmente, desejando que o servico prestado pela Associagao "Conviver"
seja fo rnelhorppossivel, garantindo um servico de ,pro5<imi_dade aos.idosos,}-lvgarantirido

?L.!|H_$ £15 i?Qu,¢a,950‘_fisi¢a .ef hidr¢Qiné.Sti¢8-P aonformel \ii_nha_ I.a,,a¢¢ntacs=;r; no

a¢ima <i~=> tilde liaaraﬂiindo hem-esrara rtodosu as que possam ‘§'4$FlTiF*lT
i7¢l.0i5.,-‘Zérb I i1,’0\ié-éaj i§UFiié\ , -r’-inf0_Fm3§50. A-7i>T.é$’ri='_1da :-»PB|H Chefs ._».d_ﬂ._-7:»_DiV.iS,€1,O .118

Financas,‘ ‘relacionadacorna 'so’licitagao de“ atualizacao eixtraordinariaa de "pre’r_';o' 3co”ntratual
pela empresa Ecorede, cuja fotocépia se encontra inserta de folhas cento e vinte a cento
e vinte e trés da minuta da presente ata. ~-------::::::--:1I:I::::::::::::==~~~-——i-Os Senhores Vereadores do Partido Socialista apresentam as segugintes

questées: “A atualizagao extraordinaria do prego dos contratosde aquisicao de; servigos
com duragao plurianual, celebrados antes de um de janeiro de dois mil e dezassete,
prevista no diploma que estabelece a execugao orcamental para dois mil e dezassete,
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Dscrsto~Lei nﬂmero vinte e cinco barra dois mii e dezassete, de trés de mar<;o,~»bem~como»
na Portaria que regulamentou a materia, a Portaria numsro duzentos e dezasseis barra
dois mil e dezassete, de vinte ds julho, tem como pressuposto que a components de mao
de obra indsxada a remunsracao rninima garantida tsnha sido o fator determinants na
determinacao do prego contratual. Quanto aos procedimentos e prazos, a referida,Portaria
dispée quanto ao modelo de requsrimento, s ﬁxa o prazo maximo ds quinze diasparaa

apreciagao do mesmo, pela entidade adjudicante. E o que resulta do nilimero urn do artigo
quarenta e cinco do referido Decreto-Lei ndmsro vinte s cinco barra dois mil e dezassete,

bem assim como do teor do preambulo da Portaria ndmero duzentos e dezasseis barra
dois mil e dezassete, ds vinte de julho, que se transcrsvs "0 Governo comprometeu~se
ainda a atualizar os contratos ptiblicos plurianuais onde a Remuneracao Minima Mensal
Garantida se revelou como critério determinants no calculo do prego contratual e, como

tal, tenham sofrido impactos substanciais e imprevisiveis decorrentes da subida da
Remuneragao Minima Mensal Garantida", e ainda do artigo segundo da mesma Portaria
"....rs|ativamente aos quais, comprovadamente, a components de mao-de-obra indsxada
a Remunsracao Minirna Mensal Garantida tsnha sido o fator determinants na formagao
do prsco contratuai e tenham sofrido impactos substanoiais dscorrentes da entrada em

vigor do Decreto-Lei niimero oitenta e seis-B barra dois mil e dezasseis, de vinte e nove
de dezemb_ro.” E transcrsve-ss ainda 0 nillmero um do artigo quarto da ;Porta_ria:_‘f‘A
sntidade adjudicants procede a aprsciagao do requerirnento no prazo mesmaassures

dias". Ou seja, no ambito dos contratos suscsptivsis de sersm objeto de__§_',atLializ‘a§ao
extraordinaria de prego estara semprs, nscessariamsnte, o fator ou o critériojdeterminaints
da components ds mao de obra na ﬁxacao do preco contratual. Ora, visto,,1’o,,§contrato,die
prestagao de servigos de rscoiha de residuos solidos urbanos celebrado entrea Camara
Municipal ds Vila Verde e 0 adjudicatario - Ecoreds-Silvicultura e Exploracao Florestal,
SA, nao se vs,="em parts alguma, queao custo da rnao ds obra tsnha sido o=fator

determinants para a ﬁxagao do prego contratual, de € 4.950.000,00 (quatro milhoes s
In

novecentos e cinquenta mil euros). E nao tsndo o custo de mao de obra sido,
comprovadamente, o fator ourio critério determinants para a ﬁxagao do prego
contratual, requisito essencial para a aplicagao do regime legal de atualizagao
extraordinaria do prego do contrato, nao cabs este contrato na previsao legal,
sendo manifestamente ilegal 0 aumentogdo prego aqui requerido ea em apreciagao. E

é no minimo estranho que o requerimento tsnha sido apreciado pela Camara

sessenta dies @1168 a data deentracl_a do ,m9$m0,‘l,li’ll'aPi_1$$3l1dQ ;m.l!it°I9§‘P.l'§=lZ°_|€9€l1,

i<-=.q“ue iria apre¢ia@5o reita nfaoaéidisajﬂara ,ll'mi¢=f-iif paiavra sabre
$.51H;-53 1:1.¢i§DijPi'§V3’§5Q.~~d¢ {¢i.i-is

iii? {$59 ~’1fdéiiP1§.l?té ifqi

' A l ﬁxaeo ri<>prer<>r=onraruaIr na-coapreendemosporqua-sor-adis==»r=*=éarena»

set ” verifica" ‘esseirrequisiio. " "Mast," A apesar A disso,‘ “ na‘ apreciagao' feita pela” 'Can1a‘ra
conclui-se, sem mais, que “é nosso entendimento que 0 requerimentoje 0 relatério
financeiro ora apresentados encontram-se em condigoes de sersm deferidos”. Tal
aumento de preco, por ilegal, manifesta-se prejudicial aos interessesdo concelho,
com 0 inerente aumentoida despesa municipal que, de forma direta ou' indireta se
ira refletir nos bolsos dos vilaverdenses. Assim,_ ,e porque “somos contra a
atualizacao de pregos, recomenda-se que seja solicitado a uma entidade
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independents, um parecer externosobre a matéria em apreco, de forma,.,a,o,garantir
que a deliberagao camararia cumpra a legalidads”.-—-----------—----------——~----~-~---~~~~------~-~-~~--O Senhor Presidents da Camara declarou: O pedido de atualizagao

extraordinaria de prego contratual realizado pela Ecorsde1Rede Ambiente, _e_n_contra~se
enquadrado no estipulado na Portaria duzentos e dezasseis barra dois mil e dezassete,

ds vinte de julho, e tem por base o artigo quarenta e cinco do Dscrsto-Lei de"_ei(ecugao
orgamental de dois mil e dezassete que consagra o regime de atualizagao e>ctraordinario
dos prscos de contratos de aquisicao de servicos. Nests ambito, solicitou a Ecogrede/Reds
Ambients uma atualizacao de contrato no valor de 5.292,00€ (cinco mil e duzentos e
noventa e dois euros) anuais que resulta do aumento do salario minimo de catoize

colaboradores. Apesar de ser entendimento dos servicos municipais que esta atualizagao
cumprs os requisitos lsgais e formais para o seu deferimento entendo que face as duvidas

suscitadas e as circunstancias em que o mesmo decorre, nao devem restar quaisquer
ddvidas sobre a aplicacao do mesmo a esta situacao concreta, pelo que proponho que o

executivo municipal dslibsre no sentido de se obter um parecer junto de uma entidade
externa com compstéricia para esta maté-ria.—-----------------------------------------~------Os Senhores Vereadores do Partido Socialista pronunciaram-se nos
seguintes termos: face as duvidas que os proprios apresentaram bem como a proposta

apresentada pelo Senhor Presidente, aiicergada nas; mesmas, concordam, =jqu‘e__1_seja
solicitado um parecer externo relativarnsnte ao assunto em aprego.————
f—-------~-DELIBERACAO: A Camara delibera, face as circunstancias,'fdofif;§P§,§a:so e

subsistind_o diividas quando . a aplicagao do deferimento, ser, ,0 raquarraairo
reapreciado mediante a soiicitagao prévia de um parecer juridico e’1ctsrr‘1f¢)>i);j4]-‘)"~,:1’-i‘-,1-it-‘j-4-'
--~~~~--Procsdeu-se a leitura da minuta da reuniao do executivo, a qual foi aprovada por
todosos elementos presentes na reuniao. — -———r
1»
— ~ ~~--»————'-1'
---—1:=-',-E nada mais havendo aetratar, pelo Senhor Presidente foi declarada encerrada; a
reuniao eram onze horas e quarenta minutos," da qual para constar e devidos sfeitos foi

lavrada a presente ata que vai ser devidaments assinada, consignando-se que. todas as
deliberacoes dela constants foram aprovadas em minuta no ﬁnalida rsuniao, nos termos
do numero trés do artigo cinquenta e sete da Lei numero setsnta e cinco barra dois mil e
treze, de doze de setembro, para surtir efeitos imediat0s.———i-———————————————————~~
-------E eu, Nuno Miguel Lomba Mota, Técnico Superior, a redigi, subscrevi e assino.---

-u,O)P)reside,nte da Camara,

~
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