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, ill’
i--~---i~i-=Aos vinteidias do mes ode n'ovembro,"'dc>'an'oide dois mil "e dezasset"é[i'”’Féé'liiofilsié
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 Jose Correia Pinto Araujo, José Augusto Marga! Morals, Luis Loureiro de Castro e
Claudia da Conceigao Cachetas Pinto.-----------------------------------------------------j---+-_~~~~~-~
-------—-Secretariou o Técnico Superior Nuno Miguel Lomba Mota.------------------g-g¢¢-—-—---
-—-----~~Verific:ada a presenga do nilmero 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 mes de novembro do ano dois mil e dezassete que acusava um saldo pecuniario de
dois milhoes trezentos e oinquenta e dois mil equarenta e oito euros e cinquenta e oito
céntimos, cuja fotocopia se encontra inserta a folhas vinte e quatro e vinte e cinoo da
minuta da presente ata.~~~~~~~~~~~~---------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----
-~~~~~~--EXPEDIENTE: O que segue, acompanhado de todos os processos para
verificagao da Excelentissima Edilidade.--------------------------------------------------------
-—--=~~Presente, para aprovagéo da Excelentissima Camara, a ata da reunia_o_;ordiné_ria

.-de seis de novembro de dois mil e dezassete, cuja fotocopia se encontra ir}_sertAa_Iide_‘Afol_has
;vinte e seis ra trinta e quatro da minuta da presente ata. DELIBERAQAQ2’f’A‘_I:;C§I[l§f3
ldelibera, por unanimidade, aprovar a referida ata.----——--—————

r ------ANTES DA ORDEM no om; ——————————————————————————————————————————————— ——_-’-,~'~+fl-'-1,-‘§;>'l‘->‘41-‘o-i‘-r‘-f,-“~
r-------Os membros do executive expressam um voto de pesar, em’ Virtude do
faleoimento da Senhora Maria Clotilde Araujo Faria Soares, antiga funcionaria do
Municipio de Vila Verde.-----~~~~~~-~~~~ ~ —- _-~-->:::::::=-
—-——Foram entregues documentos relativos a pedidos efetuados pelos Vereadores do
Partido Socialista, mais ooncretamente 0 pedido de esclarecimento sobre a Comisséio
Nacional de Eleigoes e as listagens de ajustes diretos simplificados no ano de dois mil e
dezassete, que nao tinham ainda sido levantadas pelo Senhor Vereador Jose Morais,
dado que as mesmas estavam disponiveis desde o dia catoize do corrente, conforme
informou 0 Senhor Presidente da Camara. V ' ~~~~~~~~-----
——Os Vereadores do Partido Socialista informam que esté por responder o
isesovinie pedido idle es<=lare<=i.mentv=sv "iC<5pdi_a do anrncedimento dei <=0intrate9_é0u ode
sen/igos I16 {Higiene ie“Seguran§av,r|o Trabalho, _so_lioi_tado ,a Divisao _Ad_|ninistrat_iva e
:;Financeira gnovdia treze de ,noven1bro_dedois _m'ile .dBZ8$$,ete. A DivisaoAdrninistrativa’ re

 
Presidehté fog ’ ‘scamarsn .fp‘a‘r3 To "iféZer.f1FOi i,‘ap’résiéhla‘dai re‘¢la‘magiaoi formal Y(;1'Q'rfiéifo iefo

~d0.is zero ’set_e.fu'm _ .dois dois J J ‘
--------O Senhor Presidente esclarece que: “relativamente ao acesso a qualquer
dooumentagao do Municipio, a mesma pode ser feita diretamente nos servigos, como,
alias, tem acontecido, ou através de solicitagao escrita para obtengao de copias dos
documentos. Nunca, em momento ‘algum, foi reousado o acesso a um Vereador a
qualquer tipo de documento. Nos casos em aprego, 0 Sr. Vereador consultou nos sen/igos
o processo e nao requereu qualquer copia do mesmo para que deste lhe fossem
facultadas as respetivas fotocopias".---------------------»—-———~»----------------—¢~~~~~~----
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'-------i-4=No séguimein'to, proniunicioulse o' Serihor Vereador JoseiMoraiisf"é§i&|afé'§6'
que solicitei copia do processo de contratagao de sen/icos de Higiene e Seguranca no
Trabalho junto da responsavel da Divisao de Administrativa e Financeira e se for
necessario ate indico uma testemunha que me acompanhou a Camara Municipal, pelo
que aguardo o fornecimento do mesmo".-----------------------------------------------~-.----------
----------Os Senhores Vereaclores do Partido Socialista ciao conhecimento ao
executivo do seguinte facto: “Em julho de dois mil e dezassete foi reportado ao
Municipio de Vila Verde a localizagao de dois ninhos de vespas asiaticas na Freguesiade
Godinhagos. Sao ninhos a poucos metros de habitacoes e junto a colmeias. Uma vez que
nada foi feito no sentido da sua eliminacao, solicita-se ao Vereador do Pelouro que
diligencie no sentido de que os mesmos sejam eliminados. A localizacéo dos ninhos
e:—------------------------------------------------------------------------------------------------------
--~~—-—~~Local um: 41°42'29.8"N 8°27‘55.9"W ou 41.708266, -8.465530.----------------
------Local dois: 41°42'46.6"N 8°27'43.7"W ou 41.712948, -8.462130"----~---------~~~----
--------O Senhor Presidente esclarece: “No que diz respeito ao combate as vespas
asiaticas, informa-se que parece haver um grande desconhecimento acerca da forma
exemplar como o Municipio de Vila Verde tem atuado ao longo dos varios anos em que
esta praga se encontra instalada no Concelho. Efetivamente, o Municipio de Vila _\/erdefoi
pioneiro em implementar formas de combate e de controlo de propagacao_’:‘;~i,dafvespa
asiatica. Alias, serviu até de exemplo a nivei local, regional e mesmo nacioijaVl.»,§‘2'»Eo,iV f1d_OS
primeiros Municipios a criar equipas e a adquirir equipamento especlfioo qu§flh>e_:;perm,iriu
destruir os ninhos e diminuir de forma muito consideravel o impacto negaiavq qu¢,asia
praga causa, ou pode causar, nos apicultores e nas pessoas em geral. Acres,Cenioi,’~'ainda,
que em resultado das acoes de combate a vespa asiatica resultou nos dltimos anos uma
diminuicao muito significativa do numero de vespeiros no concelho de Vila Verde. A
prioridade deste combatepassa pela eliminacao dos vespeiros queise localizam junto de
edificios publicos (v.g. escolas, jardim-de-infancia) bem comojunto das habitagoes".----
-----Os Vereadores do Partido Socialista informam: "limitamo-nos a informer as
preocupacoes dos municipes de Godinhacos. relativamente a este problema concreto.T'~~+-
~~~~~~~~--Uma questfio apresentada pelos Senhores Vereadores do Partido Socialista:
“Relativamente ao contrato com a ECOREDE/REDEAMBIENTE para recolha de residuos
solidos urbanos no concelho de Vila Verde, solicitamos:---------------~—i‘—---------
-_-——~—.——¢~-Um, - ,Esclarecimento quanto ao local onde asyiavturas s_éo_ limpas, apresentando
flowrfle"1a§é@.¢0mPr0vaiiva. ,¢¢nf0rm,e_ialin<-=8‘ R) da Cléusula

5-/[Copia dos relaté_rios.1.elaborados pela empresa adjudicataria,‘{ip,reyistos no
Pm» .d@Za$sei$, da ifilséusvlalviiavariviconiratedeopreslasfivdeade
'res‘id,uiofsfs'él,idos‘ dim;-=inias,araspaiianiesia ois lmil e‘ quinze, oisf mil e <1ezas,sargi,iai,a¢iS“mil

a _-----Tres Documento comprovativo deter sido cumprido, pela empresa adjudicataria
da recolha de lixo, EcoredelRede Ambiente, a obrigacao prevista na Clausula Décima
Primeira do contrato, relativa a organizacao de campanhas de sensibilizagao ambientai,
relativo aos anos de dois mil e quinze e dois mil e dezasseis;-------------¢-~~~~~~--—
»»»»»~-Quatro - Documento comprovativo de que a empresa colocou os setenta e cinco
contentores subterréneos nos primeiros doze meses do contrato, conforme o ponto quatro
da Clausula oito do Caderno de Encargoso.-------¢---------:<:::=::=-:11:112:-~~-¢— I -—-
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r-~»'=~~~+--Tratando-se ode rmateria de ireconhecida imporlancia, rja rque orinterfe‘re"""coim"'"'ai
qualidade de vida dos Vilaverdenses e com a imagem do concelho, solicita-se o rnaior
zelo na resposta as questoes colocadas, devendo os servicos camararios proceder as
respostas e entrega de documentagao para cada um dos pontos desta questa_o".-—_-__~~~~~~~~
------~~~-Uma outra questao apresentada pelos Senhores Vereadores do Partido
Sociaiista:------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------—-“Considerando 0 recente caso de uma escoia de Braga, onde na refeigao deuma
aluna foi encontrada uma lagarta viva;---~--~-~~~~~~»~--~~-~—-~-~-~~~~~~~~-------~--—--------~----¢----
-------~~Considerando que a empresa responsavel pelo fornecimento dessa refeicao é a
mesma empresa que o Municipio de Vila Verde contratou para fornecimento de refeicoes
escolares nos estabeiecimentos do Primeiro Ciclo e Pré-Escolar dos Agrupamentos de
Escolas de Vila Verde, Moure e Ribeira do Neiva e Prado;--------------------------------------
-----~~Questiona~se a Vereadora da Educacao sobre os servigos prestados pela
empresa UNISELF ao Municipio de Vila Verde, em especial se tem conhecimento de
incidentes com o fornecimento de refeicoes ou ma qualidade da confecao dos alimentos.
Solicita-se copia do relatorio de acompanhamento do servico de fornecimento de
refeicoes escolares nos referidos estabelecimentos de ensino, bem como copia de
eventuais anomalias reportadas pelo Municipio de Vila Verde e, pelas Esc_olas,,jLlntVo da
empresa UNISELF"-----=—————————————————————————————————————————— —————
’------Ainda, uma outra questao apresentada pelos Senhores
Partido Socialista: “Ha cerca de um ano atras, no decorrer de umja,v“jiAjss:erri_bVleia
Municipal, o Grupo Municipal do Partido Socialista questionou o PresidentejY%da_“Ffiarnara
sobre a auséncia de aquecimento em algumas escolas. O Presidentei',fdaAf{;Qa'mara
confirmou na altura (novembro de dois mil edezasseis) a existéncia desses problemas,
referindo que os mesmos estariam relacionados com a falta de poténcia do posto de
transformacaoda EDP, que iria ser reforgado e que 0 problema ficaria resolvido. Uma vez
que estamos as portas do inverno e o frio ja se fazsentir, questionamos 0 Presidents da
Camara e a Vereadora da Educagao, se o problema do aquecimento nas Escolas esta
definitivamente resolvido, e se nao esta, em que Escolas continua por funcionar e qual o
rnQ'[iVQ_..:::::..-......_._. M , .._ ,.,............_:::___::::::::::::::::::aaaa:::::::::::::=:-......~- i i , ,

--~---Questionamos ainda quem esta a suportar as despesas com o fornecimento de
eletricidade da Escola da Ribeira do Neiva e se a mesma continua com um “contadorde
obras".f‘++++<-~~¢---¢¢+¢_¢-a-<--¢-~as-as»»~ V Y ,_ __ V,
¥-'-,'-V-4.-i-—'¥P0‘r ffim," I-ima I,iltiIn,a.\quéSt50 ,'aP,res‘eI.1f#d? .‘P§!0$.v15enho‘ré_S veeadoesaa
Partid¢,,$¢‘sialiata,: .‘f,T¢.i1d,o. sido §¢6r1tri=1t€=i‘d,0,‘.ii5el0“;Muni,cip.ibde Vila -Verdedelasseisipor .aiuste.,“d,ifslQ s apeloivalorlanual de,€ .14-,460,00 l<=at<>rZe mil

i:?'$,¢$$éhtaTiéiifrdé)',’*iiLihiY‘ié’<$11i¢¢>IhéraiTa"iareé“flé"Hi9iefi§"'é‘i'f'$é§Llréfiéa
F=T0.F.I.fQBTl$ aspropqsta. ,.F¢¢Ql1,h,B,C8fl.dl0‘3 necessidacle. de um i§°,Ul¢Q,.l3$p.6Q53|i$t8,
Higiene e Seguranca no Trabalho (Seguranca, Higiene e Saflde no Trabalho), elaborasse
pianos de seguranca e sadde em fase de projeto das diferentes obras identificadas, e que
fiscalizasse as mesmas e ainda outras, e que procedesse a elaboracao e implementagao
de medidas de seguranca das obras ja em fase de execugao, solicita-se inforrnacao
escrita, detalhada, quanto a formacao especifica na area de Higiene e Seguranca no
Trabalho do técnico contratado, com indicacao dos cursos de formagao, data, enlilmero
do CAP (Certificado de Aptidao Profissional)“.II1::11::--¢=1:I:=1I--ZZZ:-~~--e-+--~~-
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r-*-r-#===-=-"ZERO"UM;-i CONHECIIVIENTOS BARRA"RATlFlCA(}OES.'-"‘Zero """*zé*r*orrrr
Para conhecimento, presentes as listagens elaboradas pela Divisao de Aguas e
Saneamento, relativas aos despachos proferidos pelo Senhor Vereador do Ambiente,
Desporto e Atividades Economicas, em processos de fornecimento de agua e recolha de
aguas residuais domésticas, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas trintae cinco a
trinta e nove da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Camera toma
conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------e--é4§~é+}~--¢---
i—~Zero um zero dois.- Para ratificacao da Excelentissima Camara, presente o
processo numero zero trés barra dois mil e dezassete barra setecentos e quarenta e trés
em nome de Joao Evangelista Marques da Silva Bastos, sito no lugar de Aguela,
Freguesia da Lage, relativo a ernissao de certidao de compropriedade em prédios
rtisticos, de acordo com a informacao técnica constante do processo, cuja fotocopia se
encontra inserta de folhas quarenta e quarenta e trés da minuta da- presente ata.
DELIBERAQAO: A Camara delibera, por unanimidade, ratificar a emissao de
certidao de compropriedade, referente ao processo nL'|mero zero trés barra dois mil
e dezassete barra setecentos e quarenta e trés, em nome de Joao Evangelista
Marques da Silva Bastos.--------------------------------------------------------——
--------ZERO. DOIS.- DlVERSOS.- Zero dois zero um.- Uma informacao prestada,,p_ela
Técnica Superior de Educacao, Dr.“ Silvia Rodrigues, relacionada com a atrib_uicao3;‘de:_uvm
subsidio no montante de € 1.680,00 (mil seiscentos e oitenta euros), a Associacao,;ide
Pals e Encarregados de Educagao da Escola Basica numero um degA;’.f§,l}}rado,‘;.§;;pagra
assegurar o pagamento das icolaboradoras que prestaram servir;o,'iii=‘~‘;;‘§"nAaq‘uele
estabelecimento de ensino, no periodo de vinte e cinco de setembro a tr,initaf.’ef;,urn'5,de
outubro, cuja fotocopia se encontra inserta a folhas quarenta e quatro e quarenta e cinco
da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: Deliberado, por unanimidade, atribuiro
subsidio no montante de 1.680,00€ (mil seiscentos e oitenta euros), a Associagao
de Pais e Encarregados de Educagao da Escola Basica ntimero um de Prado, para
os fins pretendidos.----------------------------------------------------------~--——-------
------~-Zero dois zero dois.- A informacao, prestada pelo Chefeda Divisao de Educacao
e Promogao Social, Dr. Adelino Machado, relativa a atribuicao de um apoio financeiro, no
montante de 'i.000,00€ (mil euros), ao Grupo Folclorico de Vila Verde, para edicao de um
CD Audio com todo o seu repertorio de Cantares de Natal e de Reis, cuja fotocopia se
eflcofltraiflserla 8 fvlhas quarenta 6.5615 5' quarenta e sets dia mirufia da tPr¢ss"ls_,aia-
DELlBtE,RA§1'7\0:.,_Dsliberadei ,P,¢r_ unénimidade, ll,P=%1tribuirI~¢, $'ub$.idi¢_ in? de
11.-.99QJJl3€ ,(I1i,ial.s" IQS). an1GmtPQ,E9)I,¢,I_6,ri,¢Q as ,Vila.'.\/lerde,
—-++~~-Zersldvis slew lfires-+iPar@ apr@va@a¢, Excelentissima  as
,iI1f<>.rrrIa=;=é'1<> plrastadapela ;:Técni,ca.'Supe.rior. de si1Edu,ca<;ao. :Dr.‘=‘i Silvia 1iRodri9ues;"liliiiiue-"Se
anexa, no ambito do desenvolvimento das Atividades de Animagao e Apoio a Familia
(fornecimento de refeicoes e prolongamento de horario) no Pré-Escolar, para o presente
ano letivo, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas quarenta e oito a sessenta e seis
da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Camara delibera, por unanimidade,
aprovar os respetivos contratos, nos termos da informacao prestada pela Técnica.-
---—-——Zero dois zero quatro.- Para aprovagao da Excelentissima Camara, presentes os
contratos interadministrativos a celebrar com ‘as Freguesias e Entidades indicadas na
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informacao prestada pela Tecnica"Superlor ‘den Educacao, Dr;"iSilvia Rod
anexa, no ambito da implementacao do Programa de Generalizacao do Fornecimento de
Refeigoes Escolares aos alunos do Primeiro Ciclo do Ensino Basico, no presente ano
letivo, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas sessenta e sete a oitenta e trés da
minuta da presente ata. DELIBERACAO: A Camara delibera, por unanimidade,
aprovar os respetivos contratos, nos termos da informacao prestada pela Técnica.--
-~--------Os Senhores Vereadores do Partido Socialista sugerem: “deve‘m__estes
contratos serem uniformizados, uma vez que o objeto é o mesmo".------------------!--;-.------
---------A Senhora Vereadora da Educagao Cultura e Agao Social esclareceu que: “as
ligeiras diferencas devem-se a necessidade de adequar cada contrato a realidade de
cada uma das freguesias bem como as entidades que prestam o service".------------~
———~~Zero dois zero cinco.» Presente a ata elaborada pelo jL'|ri nomeado no ambito do
procedimento de hasta publica de atribuicao de lotes de terreno no alvara de loteamento,
sito na anterior freguesia da Portela das Cabras, que propoe adjudicar 0 iote numero um
a candidata Senhora Dona Candy Marques da Costa e o lote numero cinco a candidata
Senhora Dona Andreia Raquel Ribeiro de Lima, cuja fotocopia se encontra inserta de
folhas oitenta e quatro a oitenta e oito da minuta da presente ata. DELIBERACAO:
Deliberado, por maioria, com os votos contra dos Senhores VereadoresW__do,P,artido
Socialista adjudicar o lote nlimero um a-‘Senhora Candy llllarquesda Costa,-1e_i‘,o,§§fIote
vnfimero cinco a Senhora Andreia Raquel Ribeiro de Lima, de acordo,
elaborada pelo ifiri do
-'--V-‘-A-A-,§~0s Senhores Vereadores do Partido Socialista apresentamA{IaEiseigiuiinte
declaragaoz “A Ata em apreciacao, e que propoe adjudicar dois lotes delterrerio,i",’lote
nflmero um e lote numero cinco, respetivamente a Candy Marques da Costa e Andreia
Raquel Ribeiro de Lima, foi elaborada, como nela é expressamente referido, tendo em
conta os critériosidefinidos no Regulamento de Hasta Pdblica, o qual foiiaprovado por
unanimidade, pelo executivo" ca"marario, em reuniao de “oito de maio ’de dois mil e
dezassete (ponto zero dois zero dois da referida reuniao). Na sequéncia daquela
aprovacao, -o referido Regulamento, entao designado de “Regulamento de Venda de
Lotes", foi objeto de publicitacao no site da Camara Municipal. Tratando-se de um
regulamento externo do municipio, na medida em que se dirige a todos os municipes,
criando direitos, deveres, sujeigoes ou encargos para os particulares, e disciplinando com
mais transparéncia e igualdade as relagoes entre os_p_articulares_e__a :a_dmi_n_istracao
aiitérquiva. dacompeiéncia ea ¢fim.afra municipal aiSUa,'ielabora§é°= ap¢s@ quedevem
’iaai,$,PII's9U.lams ntos user submeirdos at aprova9éo,,id.a aeembr~=.~ia municipal.
expresssamenteiadv 'd>ispO.St0_ nalalinea K), donflmerv, um,d@,,arti9@,,,trin1a ,e,;tré$si
'9) “d,O’ro‘_:Ufi15 idO",ff5Ffié:6‘ T "Cid Léi f‘i1l3* éié I ‘iii
mil, .e,»,treZe. idedQzerie ,setem,b.r0-r Du seia. 1enquan.toireQL1iamento comreficécia J,»e>¢érha;'¢
regulamento que norteou a elaboragao da Ata em apreciacao carece de aprovacao pela
assembleia Municipal. Ora, nao tendo sido o regulamento submetido a ‘assembleia
municipal para aprovacao, a Ata ora em apreciacao e que propoe adjudicar dois lotes de
terreno sitos na extinta freguesia de Portela das Cabras, atual Uniao de Freguesias da
Ribeira do Neiva, esta ferida de vicio de forma e,‘consequentemente, de nulidade. Pelos
motivos expostos, e nao pondo em causa os critérios aplicados, os Vereadores do Partido
socialista votam contra".------~-----————----~~--~~-~--1:Z::::::::--:::=-~-- » vi
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P---P-»--~i~'-0 Senhor Presidents da"Cama ra 'aipresenita seiguinte declaracaétittt“O"”p‘ré§éfité”
procedimento foi elaborado pelos sen/icos do Municipio, que analisaram toda a sua
vertente juridica e o enquadraram de forma a que fossem cumpridos todos os requisitos
legals. Apos esse processo, todo o procedimsnto foi submetido a aprovacao do ‘executivo
municipal, que o aprovou por unanimidade, nao tendo sido lsvantada qualquer duvida
sobre o assunto. Dscorrido que foi todo sste processo, os membros do executivo do
Partido Social Dsmocrata votam favoravslmente a adjudicacao dos lotes, nos termos da
ata elaborada pelo Juri do procsdimsnto, uma vez que considera que estao cumpridos
todos os requisitos legals."~~----------------—----——------------------—-----------------------~~~~~-------
--~--~»---Zero dois zero seis.- Para aprovacao da Excelentissima Camara, presente a
proposta do Rsgulamento da Venda ds Lotss, sitos na sxtinta Freguesia da Portela das
Cabras, cuja fotocopia ss encontra inserta ds folhas oitenta s nove a csnto e um da
minuta da presente ata.---~-~-~~--------—---—--——-——-—--——-——-——-—----—-------------~
——————~~O Sr. Presidents sugere que: “A designacao do documents "Regulamsnto da
Venda ds Lotes" que instrui 0 processo passa a dssignar-se por “Programs ds Concurso
para vsnda de lotes", sugestao sssa que foi unanimemsnte aceite".~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---
~—---~-—-DELIBERACAO: Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta do
Regulamento da Venda de Lotes (agora denominado “Programa de.ConVcu_rso, para
‘Venda de Lotes”), sitos na extinta Freguesia da Portela das CabraS,“f§,_§N(jl'tieiat-ise,
para §L'|ri do procsdimento, os seguintes técnicos: Dr.’ Angela‘
José Bezerra e Engenheiro Jorge Pinto; suplentes: Dr. Nuno illlotaiji1e’;~E§§l§)r§?{Eilipa

--------Zero dois zero sete.- Presents o processo para smissao ds ficeriidaiofdie
comproprisdade, referents ao processo zero trés barra dois mil e dezassete barra
seiscentos e noventa s-.seis, em nome de Isabel Araujo Freitas; sito no lugar de Costa ds
Cima, Freguesia ds l'-?rado Sao Miguel, ao abrigo do artigo cinquenta e quatro, numero=
um, da‘ Lei numsro noventa e um barra noventa s cinco, de ‘dois de setembro, na rsdacao
que lhe foi conferida pela Lei numero setenta barra dois mil e quinze, de dezasseis de
julho, tendo em consideracao o teor dasinformacoes técnicas constantss do processo,
cuja fotocopia se encontra inserta de folhas csnto s dois a csnto s cinco da minuta da
presente ata. DELIBERAQAO: A Camara delibera, por unanimidade, emitir parecer
favoravel relativamente ao presente pedido apresentado ao abrigo‘ do artigo
,¢iflqventa. s.qlIa1r°, m'Imer<> um, da.Lei .niIm¢'9 flQvs'l118,.e.,l*!T',_.b¢!rr€I.
Idsl .db,is‘ desaembe, ha i redacéo que Ylhefifoi .confe'rida_{pféIa. Lei.‘.1nfiihs,rQ§j1‘?iséfé’flia
i=ir<>rni=-was tésnisas <=i>nsta'ii¢i$“.€§l,9
quinzeibarra,sstecentos edsz,’ emjnomejde Maria Alice_Arante$.\/ieira .Gam3.i';d,sstinado .a
construcao - produgzao animal, sita no lugar de Boucas, Freguesia de Dossaos, relativo a
caducidads da licenca ao abrigo do disposto no numero cinco do artigo setenta e um do
Regime Juridico ds Urbanizacao e Ediflcacao, por forca da aplicacao do disposto na
alinsa a), do numero trés, do referido artigo, cuja fotocopia ss encontra insertade folhas
csnto e seis a cento e doze da minuta da presents ata. DELIBERACAO: Deliberado, por
unanimidade, declarar a caducidads da licsnga, ao abrigo do numero cinco do
artigo setenta e um do Regime Juridico deg Urbanizacao e Edificagao, por forga da
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‘aplicagao do disposto na ialineai ta), numeiro trés, "do "referido artigo,0"féféFé‘iiits""a‘6iA
processo mimero zero um barra dois mil e quinze barra setecentos e dez, em nome
de Maria Alice Arantes Vieira Gama.»~~--~~-~---------------------------—---------------—--~~-¢¢¢-»»»-----
-»---~----Zero dois zero nove.- Presente uma proposta apresentada pela Vereadora do
Pelouro da Educacao, Cultura e Acao Social, relativa a atribuigao de subsidies as
Associacoes e Coletividades do concslho para 0 ano dois mil e dezassete, cuja fotocopia
se encontra inserta de folhas csnto e treze a csnto e dezanove da minuta da presente
ata. DELIBERACAO: Deliberado, por unanimidade, atribuir os subsidies as
Associagoes e Coletividades do Concelho, constantes na listagem anexa a
proposta, para 0 ano dois mil s dezassete.----------------------------------------
--------Os Ssnhores Vereadores do Partido Socialista apresentam a seguinte
declaragao: “Votamos favoravelmente, indicando que o Municipio nao pode afirmar que
é parceiro das associacoes s coletividades e depois suportar grands partecdacscsatividade
cultural junto dsstas organizacoes, atribuindo-lhes o subsidio referents as atividades de
dois mil s dezassete tardiamente, como e o caso, ja que dos 89.600 euros (oitenta e nove
mil e seiscentos euros) previstos, apenas vao ser pagos 15.000 euros (quinzemil euros).
Uma ultima nota negativa para o facto de a unica associacao empresarial do concslho de
Vila Verde nao estar contemplada nesta listagem de apoios a conceder".-»----3-¢g5+¢§§~¢@¢g¢¢-¢
—--—----O Senhor Presidents esclarece: “Apenas foram. atribuidos _.i;sub‘sidiosj_fas
entidades que apresentaram pianos ds atividades. A associagao empresaria_l_»:jdo}",c,or1cel,ho
ds Vila Verde nao esta incluida na listagern porque nao apresentou_:iog,}i;‘pIano;§fd_e
atividades"__________________________________g,_________,_gg,__;______Q,___;________________________;_§_;,;;;,‘=,,' *1

------Zero dois ponto dez.- Um oficio da Euphoric Rhythms - Associacaofa ‘solicitar o
pedido de apoio financeiro para a realizagao da Segunda Sao Silvestre Solidaria de Vila
Verde, a levar a efeito no dia nove de dezembro, cuja fotocopia se encontra inssrta_de
folhas csnto s vinte a csnto e vintere trés da minuta da presente ata. DELIBERAQAO:
Deliberado, por unanimidade, atribuir 0 apoio financeiro no montante de‘€ 1.750, 00
(mil setecentos e cinquenta euros) a Euphoric Rhythms, para, a realizagao da
Segunda Sao Silvestre Solidaria de Vilagverde, a levar a efeito/no dia nove de
dQzembf°_ , , _ ,,__,___,,_.......::::::::22::::===.......=;:....=:==..............s;»»..»-.......-ii».W“»..~»-.-»-~-»~................. , _ _ , .,.................

-------Zero dois onze.- Presente para efeitos de decisao de adjudicacao, os relatorios
ds analise de propostas rsferentes ao procedimsnto de concurso tendente a execucao da
empreitada desisnada por “Red<-=~  de Sam-=am@"t@ da Freguesia d<= Cabe"sle$"i  cuja
fQl<>¢6Pia- 1-as i_¢n.¢'ontra in-era fl? i°ll19$,‘¢é_ni¢ Viflie 1? ,qvatr<1 3, sserrtcie trihta'.fe“Jh¢_ve .118
miD"ia,.,daI_p,re$efite
—--——-e-Umaauestfie préviaeprer-~=-“fade Pelosesnheresj'S6¢.ial,i§ifaij‘.*‘N'é’iTié'iIrii§6iidéfiiifiié’ii‘é"’i§éiS‘_’ edezasseie
,Vila',\/Bl',d8 iadjudicou ja Reds ‘de Saneamentojda;Freguesiaide Cervaefsira um}conCorrente
por 664.000 euros (seiscentos esessenta e quatro mil euros). Esta proposta era cerca de
vinte e tres por csnto abaixo do preco base do concurso. O "Municipio dsVila Verde
aceitou o preco apresentado pelo concorrente mediante justificacao, o que se traduziu na
pratica em nao considerar a proposta anormalmente baixa, admitindo-o s acabando por
lhe entregar a obra. Nests procedimento, agora analisado e referents a Rede de
Sansamento de Cabanelas, surge um concorrente com uma proposta cerca de vinte e
trés por csnto abaixo do preco base. O jdri deliberou excluir este concorrente. A empresa
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rque fez ambos aos projetos da"Rede ds Sansamento destasi Freguesias for"ra*rrm'esm'a;*"‘ei
por csrio, deveria ter adotado precos semelhantes no estudo orcamsntal. Assim, solicita-
se justificagao para esta decisao".------------------------------------------------------5------------
—-------~O Senhor Presidents esclarece: "A resposta as questoss colocadas ,sncontram-
se vertidas nos relatorios de analise de propostas elaborados pelo juri do procedlmento".—
--------DELIBERAQAO: A Camara delibera, por unanimidade, adjudicar a empreitada
ao concorrente Martins & Filhos, S.A., pelo valor cie 737 314,07€ (setecentoosgieg trinta
e sets mil trezentos e catorze euros e sets céntimos), conforms proposto no
Reiatorio Final de anaiise de propostas elaborado pelo Juri do concurso.—'——------~
-—---—-Zero dois doze.- Presente para efeitos de decisao de adjudicagao, os relatorios
de analise de propostas refersntss ao procsdirnento de concurso tendents a execugao da
empreitada designada por “Rsde de Sansamento da Freguesia de Soutelo", cuja
fotocopia se encontra inserta de folhas csnto e quarenta a csnto e cinquenta s trés da
minuta da presente ata. DELIBERACAO: A Camara delibera, por unanimidade,
adjudicar a empreitada ao concorrente JAMO - Construcao e Engenharia Civil,
Limitada pelo valor de 906.708,29 € (novecentos e seis mil setecentos e oito euros e
vinte e nove céntimos), conforms proposto no Relatério Final de analise de
propostas elaborado pelo Jfiri do

_——Zerodois treze.- Para aprovacao da ,;-Excelentissima Camara,‘_}-J»‘prese_nte_1~1o
protocolo de coiaboracao,» a celebrar entrs 0 Municipio de Vila Verde e ai;1E,reQ,ue,sia“§de
Turiz, para comparticipagao financeira necessario a construcao da Casa,A,,;,l\(loriu_ari_a,da
‘Freguesia de Turiz, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas csnto asinquemaa
quatro a csnto e cinquenta e nove da minuta da presente ata. DELlBERAI;‘A0:’.;?'A
Camara delibera, por unanimidade, aprovar o protocolo de colaboragao, a celebrar
entrs o Municipio de Vila Verde e a Freguesia de Turiz, para os fins pretendidos.-----
i------~~Zero dois catorze.- Uma proposta, apresentada pelo Vereador do Pelouro da
Qualidade, Ordenamsnto e Gestao do Territorio, relacionada coma minuta doprotocolo
de colaboragao a. celebrar entrs o Municipio de Vila Verde e a Uniao de Freguesias do
Vade, no ambitozda Prestacao de Servicos Postais, cuja fotocopia se encontra inserta de
folhas cento_e sessenta a csnto s sessenta e tres da minuta da presente ata.
DELIBERAQAO: A Camara delibera, por unanimidade, aprovar a ' proposta
apresentada pelo Senhor Vereador do Pelouro da Qualidade e Gestao do Territério,
relativa a minuta do protocolo de _c_olaboragao_, a celebrar entrs o Municipio de Vila
verde l,U,n.i,50 def,F'r¢9U¢$,iaS‘dd Valfilel para be,jqui .irif0rrfflaséO; ,1Presiasda}P.¢lQ1,Ié¢r1.i¢Q.Superi9,r;,§i»En_Q§n.lfiaiIO
Jvsé ,;BsZerra. irelativa Lia. _;Pf.0PQ5ia, l de a ; s>,rocediment0 1 =1,de. ,iAliera9éQ,,'1,d@ I .,lit?Rlar1d§Dirétér
Eycoynomicas (RERAE) ‘ estabelecido jj; peylo ,_D,ecreto,-Lei .:n11[T16ro .,;,cent,Q3e;S$$Senta .:1e;r;inco
barra dois mil e catoize, de cinco de novembro, alterado pela Lei numero vinte sum barra
dois mil e dezasseis, de dezanove dejulho e regulamentado pela Portaria sessenta e oito
barra dois mil e quinze, de nove de margo, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas
csnto e sessenta e quatro a csnto s setenta squatro da minuta da presente ata.
DELIBERACAO: Deliberado por unanimidade, aprovar a proposta e procedimento
de Alteragao do Plano~Diretor Municipal, adequado ao Regime Extraordinario de
Regularizagao das Atividades Econémicas (RERAE) estabelecido pelo Decreto-Lei
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rnumero centoie sessenta e cinco'barra"dois mil ie"catorze,"ide cinco"de*"fioverm5ro';'""
alterado pela Lei numero vinte e um barra dois mil e dezasseis, de dezanove de
julho e regulamentado pela Portaria sessenta e oito barra dois mil e quinze, _de_vnove
de rnargo, nos termos da informagao prestada pelo Técnico.-----------------9-‘-,4j_--V---~~~~
---------Zero dois dezasseis.- Presente a proposta apresentada pelo Vereador do
Ambiente, Desporto e Atividades Economicas, relativa ao tarifario para o ano devdois mil e
dszoito aplicar aos servicos municipais de abastecimento publico de fagua, de
saneamsnto ds aguas residuais urbanas e ds gestao dos residuos soiidos urbanos, cuja
fotocopia se encontra inserta de folhas cento e setenta e cinco a cento e oitenta e dois da
minuta da presente ata. DELIBERACAO: A Camara delibera, por maioria, com os
votos contra dos Vereadores do Partido Socialista, aprovar a proposta apresentada
pelo Vereador do Ambiente, Desporto e Atividades Economicas, relativa ao tarifario
para 0 ano de dois mil e dszoito aplicar aos servigos municipais de abastecimento
pvllblico de agua, de saneamsnto de aguas residuais urbanas e de gestao dos
residuos solidos urbanos.-------------------------——------------------------------
-——-Os Senhores Vereadores do Partido Socialista apresentam' a' seguinte
declaragao: Na proposta é dito que a empresa “Aguas do Norte, SA", snquanto entidade
concessionaria do saneamsnto em aita procedeu a uma atuaiizacao do seu._tavrifario___para
a atividade de recolha s tratamento em alta de saneamsnto ds aguas {do
sen/ico‘ de fossas séticas para o ano de dois mil e dszoito.
compete ao municipio, enquanto entidade gestora, proceder a aprovacaojjdaffeatyruiuta
tarifaria dos servigos de abastecimento publico de -agua, ds saneamento‘;1@iA’iide;',;1E’:aguas
residuais urbanas e ds gestao de residuos solidos urbanos do municipio de,;\/,il,afVerde,'A"ao
abrigo do disposto no numero um do artigo csnto e sessenta e nove do Regulamsnto
Municipal respeitante ao assunto, verifica-se, no entanto, que nao foi juntoia proposta
qualquer documento clarificador e comprovativa da_ alegada atualizacao do tarifario feita
pela empresa-"Aguas do Norie, SA", nao ss dispondo, assim, ds elsméntos necessarios e
suficisntss que permitam uma analise definitive s conclusiva quanto a oportunidade e ao
mérito da proposta. No que diz respeito ao Saneamento, esta previsto um novo aumento
da tarifa. Nao faz sentido aumentar novamente a tarifa de saneamsnto, quando, de
acordo com os dados atualizados da ERSAR, a taxa de cobertura de saneamsnto no
concslho de Vila Verde se mantém nos trinta por cento. Além de que a ausencia da rsde
de, Sanearnentoéurna das maioresqueixas que os municipes tem para con1,a_,autarqu_ia,
Sollcitamos -nos dias aniesaesia‘raaniaopuma consulta aofestudo .econ‘orn‘ico-‘financeiro

a DiviS5\Q,AdIHi,fli$iiativa_“.FiI1Ell1¢¢iF8.dQ.MUfli.0iPi0.Ki9 Viaiawrdes. ital ilsaiudv Pillar»
iiu$tQ,,,,Para,»’9$ ,A,Fl1LlFl_,ll'-‘lP§?S;Yl1,¢‘-?.iI1.,F30'-IPOUGO ,5‘?1iU$’EifiC€l:IiLlfU.i'liiil/0,'i'7=Ti111Tl$l110.,*d.@.I'§Q3FQfl3-gdfi dez
por ‘csnto, ,tal como ocorreu de dois mil e dezasseis para dois mil e dezassste.
Rscomenda-se ainda uma revisao a tarifa de recolha de lixo para pequeno comérciodos
centros urbanos. O atual valor de dez euros para o primeiro escalao é um encargo
elevado para o comércio local do concslho. Uma vez mais, este servioo ~ que foi
concessionado a privados_- esta no centro das queixas que os municipes tem em relacao
a autarquia. Uma vez mais a ausencia de apresentagao‘ de um estudo economico-
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rfinanceiro fundamentador desta taxa levanta serias"d|Jvidas"quanto as *mesrmarsT"Pelosr"
motivos expostos, votamos contra esta proposta do executivo Partido Social Democrata.--
------—--Uma declaragao de voto apresentada pelo Senhor Presidents e demais
Vereadores do Partido Social Democrata: “A atual proposta relativa ao tarifario“ dos
servicos publicos de abastscimento de agua para consumo humano, de sa’neam’ento_de
aguas residuais urbanas e de gestao de residuos urbanos prestados a utilizadores finals,
obsen/a as rscomendacoes emitidas pela ERSAR, nomsadamsnte, no que respgeitajaos
Critérios de Calculo para a formacao de tarifarios apiicaveis aos utilizadores finals de
modo a serem submstidos ao respetivo parecer em conformidade com 0 previsto nos
artigos décimo primeiro A e decimo primeiro B da Lei niimero doze barra dois mil e
catorze, que estabelece o regime juridico da exploracao e gestao dos sistemas
municipais e intermunicipais. Adicionalmente, também a Lei das Finangas Locals
aprovada pela Lei numero setenta e trés barra dois mil e treze, ds trés de setembro,
estabelece que as tarifas municipais, relativas a prestacao dos servicos de abastecimento
ds agua, saneamsnto de aguas residuais e gestao de residuos urbanos estao sujeitas ao
parecer da entidade reguladora, no que respeita a sua conformidade com as disposicoes
legals e regulamentares em vigor. No que concerns a cobranoa das Taxas de Recursos
Hidricos (TRH) s a Taxa de Gestao de Residuos (TGR) sao uma obrigagvaoiegal,
instituida pelo Decreto Lei ndmero noventa e sets barra dois mil e oito,,,‘i~ide,,1‘?_1@ohie?dfl
junho, ou seja, criada por um Governo do Partido Socialista. Esse preceitojfij'nofrfijgatiyo
‘obriga as entidades gestoras dos servicos de abastecimento de agua e
de aguas residuais a fazerem repercutir o valor das respetivas taxas no ;;%utiiiZado‘f;‘;j}finai
como forma de incentivar uma utilizagzao sustentavei dos recursos. A este prop‘o,sito"}veja,-
se o excerto da parts B presente no Anexo ao Despacho quatrocentos e oitenta e quatro
barra dois mil e nove, de onze de junho, intitulado~af‘Normas orientadoras para
aplicagao do Decreto-Lei numero noventa e sete barra dois mil e oito, de onze de
junho" que dispfje Q Seguinte;"............_...::::::::'::I:III:aaaea:ii::::::::::=:::::....... ~ I, <{............-

----------B - Repercussao da taxa. sobre utilizadores finais. (...) A Taxa de Recursos
Hidricos media unitaria a repercutirrsobre cada entidade gestora ou utilizador dsvera ser
unica por entidade gestora que presta servicos de aguas. Deste modo, as entidades
gestoras, sejam de <<alta» ou de abaixa», devem repercutir a totaiidade da Taxa de
Recursos Hidricos que lhe for liquidada, equitativamente, pelos diferentes utilizadores,
com base nos Volumes objeto deservico de aguas a ,ca_da_um deles, indspendentemente
das li ¢or1di¢6¢$ ,"iIe$P¢1¢ifi,¢aé ,,:,qu1¢}" Iit<§Stivere,n1, re ,.;‘ori9e,iii fldas, ‘,difeF9l1t€$ ‘;;"ii?iiIie
P,a’rie,l,d¢s ,isi$tema$ de ,ab,astesime,nt¢ idea ,é9u‘a ndeve,hav1er ,Iu9ajr. aind
,diQ;?l-,lF<§),1’$:"llidi¢-3,959,~i¢1Q_:\i?ll0F§il'?3i.Cl?.TfiX3.»:Ci6~’iR§¢U.l$Q$ ai,H,idri99$, areadereeressro.
sem idistinguir entrs as diferentes componentes..i." Nests contexto, nao se compreende a
dificuldads ou o constrangimento do Partido Socialista em votar favoravelmente um
tarifario cuias taxas, pese embora sejam cobradas pela Administracao Local, se destinam,
na verdade,.aos organismos do Governo Central instituidas por ‘um Governo Socialista.
De iguai modo, nao se compreende que ate hoje nao tenham proferido uma unica palavra
de apoio ou demera congratulagao pelo facto de termos tido uma politica de apoios, de
isengoes e de alargamento e meihoramento de redes que possibilitou um crescimento
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rmédio dad distribuigao rdeiagua"publica"(nestes"iultim'o‘s"quatro anos) "fia*"6‘r'dePm‘i*‘d6§t
cinco por cento Ano. Repare-se que em dois mil s treze ela atingia trinta e quatro mil e
setecentos e cinquenta s quatro cidadaos - representava um valor relativo _pro_xim,o dos
setenta e cinco por csnto da cobertura populacional. Porém, em dois mil e dszas_seis,_ja
conseguimos servir quarenta s cinco mil quinhentos e cinquenta s cinco cidadaos, ‘oque
representa um valor superior a noventa e cinco por csnto da populacao total do concelho,
o que é um feito notavei! Mesmo em tempos de grands seca, como os queghojevivemos,
possuimos atualmente uma capacidade instalada que nos permits distribuirnove mil
csnto e oito metros cubicos de agua diariamsnte, quando em dois mil e treze esse valor
se cifrava nos seis mil s novecentos e cinquenta metros cubicos por dia psio que, mesmo
em tempos de extrema dificuldads, melhoramos a nossa capacidade instalada em mais
de trinta por csnto apenas com recurso a origens ds agua cem por csnto propria, sem
necessidade ds comprarmos agua a nenhuma outra entidade gsstora. Acresce, também,
que em termos quaiitativos, temos uma agua ds excslente qualidade! Executamos
totalmente e a cem por csnto 0 Programa de Controlo de Qualidade da Agua
(PCQA) e atingimos um “score” invejavel de noventa e nove virguia dezassete por
csnto de cumprimento em todos os valores paramétricos. Mais, ainda, no tocante ao
saneamsnto ds aguas residuais urbanas encontra-se ja em" fass de execu_ga_o.,un1,a_,,parte
substancial dos quass sets milhoss ds euros em projetos de execuoao qus,_§_visavm__§o'f1fejchoi
de redes de saneamsnto, bem como a protecao das masses de agua
Cavado e Neiva. Sera um esforoosignificativo que o ll/l,un_icipio ira realizar};",i1_os1,,§_pro§§iififios
tempos, mas que certamente, sera recompensadorna medida em que'j»=,1,iAra{ipermitir
7melh‘o'rar, subistancialmenteftai ‘como sueecieu no caso do 'abastecirnento,‘;ifl:’d,a:l;§fégua
pfibiica, o paradigma concslhio. Desengansm-se, pols, alguns, mais descrsntes, os quais
poderao pensar, ou alvitrar,-que os numsros citados constituem um pretsnso autoelogio.
A esses, diremos apenas que rsconhecam a nlerdade, porque estes numsros
correspondsm a factos que nem sequer foram coiigidos por nos, nao sao nossos, nao sao
envissados. Sao dados pdblicos, oficiais, auditados e publicados pela Entidade
Rsguladora dos Sen/icos de Agua e Residuos (ERSAR) _os quais qualquer cidadao
podera consultar. Pelo que solicitamos que ssjam ansxados a presente declaracao.---M
------—Nesta conformidade e tendo em consideragao que:----------------------------——-
~~~~~~---Um - lndubitaveimente, a cobranca das Taxas de Recursos Hidricos e Taxa de
Gesiéo rdwesiduosrconstitui uma Qbrisasao legal a qual nae nos P9de'e'T'9$,~_.-SK?Ffllffiié
‘POr}<=|U¢,i1.éé“?v‘i1i.@s‘ma$.'h€\é‘,'$é__ aplica j@§R'é9imé ea-raises _.Ta_><as.{.da$i‘A£ita_f¢iDias,“-.i;,Lé§;aiS
~taPr¢v,ad¢ 1L‘Pla!all-,i§éi,§-,ii,flIfisie_?,iré$.4E,-_zb‘érra1 §T<l1l,fii,$‘, “ids
dezembro, ,.,¢°iii$ii,ii'.ii<?ii1;':iiib'4i°$ municipesasantes  i

Cirque rr¢on¢ern.e;liia is1:atuaIiza9é@ doairsaiaante i1ar,iiériQ,,,,@.emsarfisi 5.0501?-$13
sujeito “formalmsnte a fundamentagao ‘em forma sspecifica (ate porque se ‘mantém
inalteradas as tarifas que dependem estritamente da entidade gsstora) para cumprimento
do artigo vinte e um do regime Financeiro das Autarquias Locals, Lei numero setenta e
tres barra dois mil e treze, de tres de setembro. Por Voutro lado, no que compete ao
saneamsnto a tarifa cobrada pelas Aguas do Norts (a qual se anexa) furidamenta, ds per
si, 0 aumento proposto uma vez que, nos termos do numero umda norma descrita, “os
precos e dsmais instrumentos de. remuneraca'o a fixar pelos municipios, _relativos aos
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servlcos prestaldoslle aos"bernrsr"forn'e"cidos "em ’géStao' diretrarprelas Lliiidadé§"“5'FgafiiEa§
municipais, pelos servicos municipalizados s por empresas locals, néo devem ser
inferiores aos custos direta e indiretamente suportados com a prestaoao desses servlcos
e com o fornecimento desses bsns."-------------------------------------------------¢-e-§-g§-¢¢~-4¢--
----------Trés - A realidade acima sxposta, demonstra bem, o acsrto das politlcas seguidas
por este executivo no que toca aos servigos publicos porquanto estes apresentam, nos
dias de hoje, um insgavsl salto quantltatlvo e qualitatlvo na mslhorla das condicoss de
vida para a esmagadora maioria das popuiaooes Vllaverdenses.----------------Q--,—+—-i~--5-A
-——-----~-Assim, e tendo em conta as razoss supra expostas, votamos favoravelrnente a
presente proposta rslativa ao tarifario dos sen/loos publicos ds abastecimento de agua
para consumo humano, de saneamsnto de aguas residuais e de gestao dos residuos
urbanos. (Nota: assoclados a esta declaracao foram ansxados documentos (trés paginas)
provenlentss da Entidade Rsguladora dos Ssrvicos de Agua e Residuos s Aguas do
Norts, cuja fotocopla se encontra inserta de folhas csnto e oitenta s trés a csnto e oitenta
s cinco da minuta da presente ata).——------------------—- _ — i-----:::::::---
—-~~---Zero dois dezassete.- Uma proposta, apresentada pelos Senhores Vereadores
do Partido Socialista, relacionada com a criagao de um ssrvico publico municipal de
recolha vds_vagu_asg_ residuais (saneamsnto), cuja fotocopia se encontra in__ssrtaHa__,fo¥lhas
csnto e oitenta e seis dafzminuta da presente ata. DELIBERACAO: A Canja‘rai‘rde_l,lbeira,
por unanimidade, aprovar a proposta apresentada.-----+--—--—-——————-%%§{&§{§§§§%§§§§§§§§§5§+i
-—~~~~--O Senhor Presidents e os Vereadores do Partido Social oemoerae
apresentam a declaragao que segue: Atualmsnts existem no perimstro do'i§’fco’njc’e’lho11fde
Vila Verde varlos pontos de descarga para as cisternas de saneamsntojdas,,’,;’;aguias
residuais urbanas, as quais ja servem os operadores privados llcenciados para 0 sfsito.
Assim, para além de poderem fazer a descarga na Estacao de Tratamento ds Aguas
Residuals do Homem/Cavado localizada;-na Freguesia ode Cabanslas, podem ainda (por
uma qusstao de faciiidade e economia de melos) ser realizadas descargas nas antigas
Estacoes de Tratamento ds Aguas Residuals sntretanto desativadas, a saber? Estacao de
Tratamento de Aguas Residuals da Botica na Vila de Prado, Estacao de ratamentode
Aguas Residuals de Psdome em \fila Verde s na Estacao de Tratamento de Aguas
Residuals do Pico situada na Uniao de Freguesias de Pico de Regalados, Gondlaes e
Mos. Para além disso, entrara muito brevemente em funcionamento a Estacao de
Traiefrieflle de /-lavas Residuasis dodsivai situada re Uniév ode Freguesias, dsarsezelvs
:Me[FfaD_¢‘Q$,; que 1§eW,iFé._1°<3Q‘_ es ids ,l,N¢i!2a jainda'. a P.¢l§5°, I1QrQ@$i.@,., glile
,i9ua,l nI1@fdQ,.existem iaobém diverseoperadores imvadosi lr;qué@iéI
‘,Ne$ta’Sf-’-P'¢ir¢Uh$l§fi¢iaS.“1?»'fiéOThaiSrafiiééll»ibbiéiivaé;*"¢|Uéfr'l1'de"ibrdem*-iPié’1i¢8,*§‘¢i'u.ei:i‘*iirl.é’fl;1.brd¢.rfl
iqrrrial,"iqu,e,1;d§sii1"»”enselo ta1*re,aI.iZé¢éo ;da$_ideS¢ar9as]i.ilegals;Sicenior1n’e,,i;.*1é_;i:»1§él§9.ed0,%_‘:flnas
considsracoescolocadas no documento da proposta emapreco; Considerando_que'_esse
ssnrico de recolha e transports de saneamsnto ds aguas residuais urbanas ja exists e
tem vindo a ser llvremsnte opsrado por empresas privadas, na area do concslho de Vila
Verde, sem qualquer entorss ou snviesamento das regras concorrenciais, do mercado a
um preco mlnimamsnte justo s compstitivo, pols de outra forma, as mesmas, nao teriam
qualquer viabilidade para continuar a exlstir; Tendo ainda em consldsragao que no
iavaflie 30 Sanesmeflte ode, ésuas residuais urbanas, en<=0ntram-86 ié em .,fas_e de
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iiaiaaesar uma parts iaussianieiail" dos rrquassr scalar Vlmillhioesl "as "sums vem""p‘rovjet'oMs'vds'*(1‘§iD
execucao que visam o fecho de redes de saneamsnto, bem como a protecéo das masses
de agua dos rlos Homem, Cavado e Neiva. Esta clrcunstancla, que implicara um vesforoo
muito importants por parts do Municipio, ira também, certamsnts, nos ‘*tsrnpojs_,f_mai,s
proximos, alargar de modo muito sxpresslvo a cobertura da reds de saneamsnto
reduzindo muito significatlvaments a necessidade da criacao deste sen/lco degirecoihyade
aguas residuais; Acresce também que a presents proposta surge, desta feita, desgarrada
da sstrategia global para a questao do saneamsnto das aguas residuais que tern vindo a
ser segulda pelo Municipio e nao esta devidaments cuidada no que concerns ao sstudo
da viabilidade financelra da mesma, nem aponta quaisquer encargos ou proveitos
decorrentes da sua operacao; Nesta conformidade e tendo presente os motivos acima
sxpostos, votamos favoravelmente a implementacao da proposta em apreoo, ficando
contudo, condlcionada a sua lmplemsntacao, ao sstudo das condicionantes ds viabilidade
financelra que tsrao de ser realizadas so apos a conclusao das obras relatlvas a reds de
saneamsnto que estao atualmente em curso.-----------------------------------------------
--~~~~~~~Os Senhores Vereadores do Partido Socialista aprsssntam a seguinte
declaragao: "Como ficou bem expllcito no enunciado da proposta por nos apresentada, a

_ V falta de cobertura da reds de saneamsnto numa faixa maiorltarla do territorio~,d_o,_fconcelho,
r corn as necessarias-impllcagoss ao nlvelda recolha s descarga sfstuada

{Iacarreta probiemas acrsscldos no concelho, em gerai, muito em sspe_oi,al_ijf:‘,,iid,§‘;}§ijus
concerns a poluicao ambiental, designadamente dos rlos, e em particular atpadaj-1:jfuin§fd,os
vilaverdenses, que tem ds suportar encargos financeiros advenlsntes asauseaeisee

, “hsaneamento basico. E nosso sntendlmsnto de que os vilaverdenses »‘,msrecem‘1i{,"’um
tratamento tendencialments iguai, e que a qusstao ambiental deveria ser vista pelo
executivo camarario como uma questao crucial, com adocao de politlcas efetivas de
combats aos focos de poluicaotambiental, evitando-se, por exemplo, a poiuicao dos rlos e
a consequente proibicao de utilizagao das praias fluvlais. A questao ambiental devera ser
muito mais do que apenas doutrlnaria e teorica, devsra ser muito mais do que msra letra
de um programa eleitoral. A proposta apresentada, apesar de nao constituir uma solucao
dsfinitiva para a questao do saneamsnto, ssria concerteza uma forma ds atsnuar os
efsltos da auséncia de saneamsnto, enquanto e durants o tempo‘ em que os
vilaverdenses nao usufruem da tao almejada reds ds saneamsnto basico. Razoes mais

l ..=l.<>, que $Ufi°i9l1te$_ para,,e anrsseniasfis, d8..PFQP0$'iF=\_B,.:171.3iUF3,|m,90te»_Pala Q 1-lF°$.$9:i\]'0i0 1
’

sisdois %de=¢it0-%@lPara iaiprvvaréa due;"j?|5.X,¢¢.l¢,Flli$.$,iF0i3 samarai 
I ‘file, §Tl¥.fi?’ 5l°i9¢6Psifl,"-feer§'éi1¢§i'1ir=='if§i,"$BFle ‘l¢i.¢‘¥§f¢lh?=‘$1 iéelfllfl ;7°i’<sDl? Ye ,noveritaii flea @In1in"uta1;:1da-lrqpresehieij»'i'.’ata’.»i'i¥DE LIBERACAO: I~iA7+~Gam’ara#%;idslib'e’ra,1i?Zi21%p6r~ii

» unanimidade, aprovar a minuta do contrato de empreitada ds obras _pt'|blicas
designado por “Reds de Sansamento da Freguesia de Turiz”.-----------------------
------Zsro dois dezanovs.- Para aprovaoao da Excelentissima Camara, presents a
minuta ds contrato de empreitada ds obras pdbllcas "Reds ds Sansamento da Freguesia
de Barbudo", cuja fotocépia se encontra inserta de folhas csnto s noventa e um a csnto e
noventa e quatro da minutada ‘presente ata. DELIBERAQAO: A Camara delibera, por
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un'anim‘iiaaaa, aprravarr a llmilnulta” do Pcolnltratolllldslllempreitada de obras publlcas
designado por “Reds de Sansamento da Freguesia de Barbudo”.--------—-——---~~----
---------Zero dois vints.- Para aprovacao da Excelentissima Camara, presente a minuta
de contrato de empreitada ds obras pubilcas “Rsabiiltacao do Edificio da A,ntig_a,AAdega_s
Area Envo|vente", cuja fotocopia se encontra inserta de folhas csnto e noventa e cinco a
csnto e noventa s oito da minuta da presente ata. DELIBERACAO: A Camara ds_l_i_bsra,
por unanimidade, aprovar a minuta do contrato ds empreitada de obras pilblicas
designado por “Rsabilitagao do Edificio da Antiga Adsga e Area EnvoIvente’?.'—++-
----------Zero dois vinte s um.- Presente uma informagao, subscrita pela Chefs da Divisao
Jurldica, Dr? Angela Pinhsiro, reiativa a minuta do contrato oneroso ds transmissao de
imovel, referents a uma parcela de tsrreno que se destina a ser doada a Junta de
Freguesia ds Vila ds Prado, para efeitos ds integracao da parcela no domlnio pfibiico da
mesma Freguesia (Cemitério da Freguesia da Vila de Prado), cuja fotocopia se encontra
inserta ds folhas csnto e noventa e novsla duzentos e dois da minuta da presente ata.
DELIBERACAO: Dsliberado, por unanimidade, aprovar a minuta do aludido contrato
oneroso ds transmissao de lmc'>vel.———————————————————————————————-4---------
—————-~Zero dois vinte e dois.- Para aprovacao da Excelentissima Camara, presents a

i minuta de contrato de empreitadads obras pubilcas "Reds ds Sansamento da -Freguesia
' detCervaes", cuja fotocopla se encontra inserta ds folhas duzentos s trésf;j,:;§ig‘;Q‘n;§§ff;-3

‘seis da minuta da presente ata. DELIBERACAO: A Camera delibera, por’u;n‘ajnlifiiid,a,ds,
fj'f_apl'OV3I' a minuta do contrato de empreitada de obras publicas

~ » “Reds de Sansamento da Freguesia de 0srv5ss”-------~~4---'~~~~~~~~~~~~~~~~~
F ‘-.----—~-Pr0cedeu~se a ieitura da minuta da reunlao do executivo, a qual foi aprovadazpor

todos os elementos presentes na reuniao. — — ~ ~ V We--~--:::::::
r i—-E nada mais havendo a tratar, pelo Senhor Presidents foi declaradaencerrada a

1 reuniao eram doze horas e trintaiminutos, da qual para .constar e devidos efeitos fol
lavrada a presente ata que val ser devidaments assinada, "consignando-se‘"qus todas as
deliberacoss dela constants foram aprovadas em minuta no final da reuniao, nos termos
do numsro trés do artigo cinquenta e sets da Lei numsro setenta e cinco barra dois mil e
treze, de doze ds setembro, para surtir efeitos imediat0s.——i————————-----
——iE eu, Nuno Miguel Lomba Mota, Técnlco Superior, a redigl, subscrevi e assino.----
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