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~--~~-~~—-Aos onzesdias do més de dezembro, do ano de dois mil e dezassete, realizou-se
uma reuniao extraordinaria da Camara Municipal do Vila Verde, no edificio dos Pacos do
Concelho, sob a Presidéncia do Senhor Antonio Fernando Nogueira Cerqueira Vilela, na
qualidade de Presidents deste Orgao Autarquico, com a presence dos Senhores
Vereadores, Manuel de Oliveira Lopes, Julia Maria Caridade Rodrigues Fernandes,

Patricio José Correia Pinto Araujo, José Augusto Margal Morals, Luis Loureiro de Castro e
Claudia da Conceioao Cachetas Pinto.------------------------------------------+-------~----------------~
~-—~------Secretariou 0 Técnico Superior Nuno Miguel Lomba I\/lota.---~----------—---~----------------------Verificada a presenca do numero legal de Vereadores foi pelo Senhor Presidente,
declarada aberta a reuniao eram nove horas e quarenta e cinco minutos.-—-—-----~-~------—----------~BAL.ANCETE: Presente 0 resumo diario da Tesouraria relativo ao dia sete do més

de dezembro do ano dois mil e dezassete que acusava um saldo pecuniario de um milhao
trezentos e noventa mi] e trezentos e quarenta e sete euros e quarenta e seis céntimos.--~~~~~~~~~-EXPEDIENTE: O que segue, acompanhado de todos os processos para
verificagao da Excelentissima EdiIidade.~~~~~~»--~-~~~-~-~»------------;--------»~~~~~~-----—-~~~--------------~~ZERO UM.- CONHECIMENTOS BARRA RATlFlCA\;OES.- Zero um zero um.-

Para oonhecimento da Excelentissima Camara, o Relatorio Financeiro relativo ao Primeiro
Semestre dois mil e dezassete, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas dezanove a
quarenta e dois da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Céimara toma
conhecimento do Relatério Financeiro (Rivisor Oficial de Ccontas) relativo ao
Primeiro Semestre dois mil e dezassete. Determina, ainda, remeter 0 assunto a
Assembleia Municipal.-----------------------------------------------------------------------------~
---------Uma declaragéo apresentada pelos Senhores Vereadores do Partido
Socialista: "Conforme explicado no relatorio, o Executivo optou por nao elaborar
demonstracoes ﬁnanceiras intercalares, pelo que a anélise em questao serve apenas para
verificar 0 nivel de execucao orgamental relativamenteao exercicio de dois mil e
dezassete. Comparando o nivel de execucéio da despesa e da receita no primeiro
semestre de dois mil e dezasserte com 0 periodo homologo de dois mil e dezasseis, seré
mais uma vez muito provavel que" o Resultado Liquido no ﬁm deste exercicio seja
negativo. Em relacao ao nivel de execucao convém realcar a execucao das Receitas de
Capital e das Despesas de Capital. Veriﬁoa-se uma alarmante execucao de dez por cento
nas Receitas de Capital e dezanove por cento nas Despesas de Capital. Este nivel de
execugéo é representative da incapacidade do Executive em realizar investimentos. Este
documento é um indicador que sustenta muitas das reservas apresentaclas em relagao a
execucao do Oroamento para 0 proximo ano."----------------------------------------------------------------ZERO D0lS.- DlVERSOS.- Zero dois zero um.- Para aprovagao da
Excelentissima Cémara, presente uma proposta apresentada pelo Senhor Presidente da
Cémara, relativa a participacao variével do IRS (lmposto Sobre o Rendimentos das
Pessoas Singulares) (alinea c) do artigo vinte e cinco e artigo vinte e seis da Lei numero
setenta e trés barra dois mil e treze, de trés de setembro, para 0 ano cle dois mil e dezoito,
cuja fotocopia se encontra inserta a folhas quarenta e trés e quarenta e quatro da minuta
da presente ata. DELIBERAQAO: A Cémara aprova, por maioria, com os votos contra
dos Senhores Vereadores do Partido Socialista, a proposta relativa a participagao
variével do lmposto sobre 0 Rendimento das Pessoas Singulares (alinea c) do
artigo vinte e cinco e artigo vinte e seis da Lei m'|mero setenta e trés barra dois mil
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e treze, de trés de setembro, para 0 ano de dois mil e dezoito. Remeta-sec assunto
a Assembleia Municipal.----------------------------------------------------------------------------------------------Os Senhores Vereadores do Partido Socialista apresentam a seguinte
declaragao: “A participacao do Municipio de Viia Verde em cinco por cento no lmposto
Sobre o Rendimento das Pessoas Singulares dos sujeitos passivos com domicilio fiscal
na nossa terra, é uma medida da qual disoordamos veementemente. Em dois mil e

dezasseis e dois mil e dezassete, cerca de cento e dois Camaras Municipais devolveram
0 lmposto Sobre 0 Rendimento das Pessoas Singulares aos contribuintes. Vila Verde nao
0 fez por decisao do executivo Partido Social Democrata. Segundo um estudo da Deloitte,
a devolugao de cinco por cento de lmposto Sobre o Rendimento das Pessoas Singulares

representaria em media a devolugao anual de trezentos e sessenta e trés euros a cada
familia. Algumas das premissas desta proposta sao desviadas das realidades dos
Municipios, senao vejamos: temos como exemplo de boa gestao autérquica a Camara de
Ponte de Lima: nao tem dividas, tem treze Milhoes de Euros nos cofres, ha sete anos que
devolvem cinco por cento de lmposto Sobre 0 Rendimento das Pessoas Singulares aos
contribuintes. Segundo o Presidente da Camara de Ponte de Lima, sem estes incentives
teriam menos empresas a ﬁxarem-se no concelho, menos natalidade e maior diﬁculdade
em ﬁxar os concidadaos. Vila Verde tem um Orgamento Municipal que em dois mil e
dezasseis ascendeu a trinta Milhoes de Euros. Ponte de Lima também. Com uma
diferenca, é que em dois mil e dezasseis a Cémara de Vila Verde subtraiu as familias do

conoelho o montante de 792.279,00 euros (setecentos e noventa e dois mil e duzentos e
setenta e nove euros) em lmposto Sobre o Rendimento das Pessoas Singulares e Ponte
de Lima nao. Dois concelhos, duas autarquias vizinhas, e tantas diferencas na forma de
gerir um orcamento com o mesrno valor. Nos temos o dever de fazer melhor. Sera
importante relembrar que a boa gestao dos dinheiros publicos permitiria a implementagao
de uma politica ﬁscal atrativa e praticar precos baixos pelos sen/igos prestados av
populacao, tendo este cenario uma relagao direta com a maior ou menor disponibilidade
ﬁnanceira das familias e empresas de cada concelho. lnfelizmente esta nao é uma
realidade do Concelhorde Vila Verde. Como pode a maioria Partido Social Dernocrata
anunciar na imprensa medidas fiscais “amigas das familias" e na reuniao de Camara
seguinte propoe e aprova a participacéo de cinco por cento no lmposto Sobre o
Rendimento das Pessoas Singulares dos Vilaverdenses? Acreditamos que se
devolvéssemos este imposto as familias, além de incrementar a fixacao dos habitantes e
de atrair novos moradores, promoveriamos uma maior dinamica da economia local e
permitiriamos uma maior disponibilidade para o consume ou poupanca. Pelo exposto, os
Vereadores do Partido Socialista votam contra a participagao do Municipio de Vila Verde
em cinco por cento do lmposto Sobre o Rendimento das Pessoas Singulares dos sujeitos
passivos com domicilio fiscal no nosso Concelho."-------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Céimara e os Vereadores do Partido Social
Democrata apresentam a seguinte declaracao: "A partioipagao variavel de cinco por
cento no lmposto Sobre 0 Rendimento das Pessoas Simgulares dos sujeitos passivos
com domicilio ﬁscal na respetiva circunscricao territorial, calculada sobre a respetiva
coleta liquida das deducoes previstas no numero um do artigo setenta e oito do Codigo do
lmposto Sobre 0 Rendimento das Pessoas Singulares, constitui receita municipal nos
termos do disposto no numero um do artigo vinte e seis da Lei numero setenta e trés
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barra dois mil e treze, de trés de setembro. Compete a assembleia municipal,---sob
proposta da Camera Municipal, decidir sobre esta receita do municipio, equivalente a
cinco por cento das cobrancas de lmposto Sobre o Rendimento das Pessoas Singulares
adstritas aos sujeitos passivos corn domiciiio ﬁscal na respetiva circunscrioao territorial, da
qua! a enticiade podera abdicar total ou parcialmente, caso decida reduzir esta taxa. Ora,
o lmposto Sobre o Rendimento das Pessoas Simgulares é um lmposto nacional de cariz

progressivo. Tal significa que a taxa de imposto cresce proporcionalmente na medida dos
rendimentos dos cidadaos em funcao de escaloes legalmente estabelecidos. O principio é
simples: o imposto e tanto maior quanto maiores forem os rendimentos dos sujeitos
passivos. Ou seja, o lmposto tem uma importante fungao redistributiva da riqueza gerada
no Pais, visando atenuar as diferencas salariais existentes, criando um mecanismo de
redistribuigao dos rendimentos. Assim, sendo, responsavelmente, necessario manter uma
politica de sustentabilidade ﬁnanceira do orgamento municipal; Em nome da justiga e
equidade ﬁscais, que constituem principios basilares que estao na base da criagao do
lmposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares como lmposto progressive; Os
membros do Partido Social Democrata votam favoravelmente a presente proposta de nao
reducao da participacao variavel no lmposto Sobre o Rendimento das Pessoas
Singulares.”---------------------------------------------.---------------------------------------------------.-----—----—Zero dois zero dois.- Para aprovagao da Excelentissima Camara, presente uma

proposta apresentada pelo Senhor Presidente da Camara, relacionada com a Derrama
para dois mil e dezoito, cuja fotocopia se encontra inserta do folhas quarenta e cinco a
quarenta e sete da minuta da presente ata. DELIBERACAO: A Camara aprova, por
maioria, com a abstengao dos Vereadores do Partido Socialista, a proposta relativa
a Derrama, para o ano de dois mil e desoito. Remeta-se 0 assunto s Assembleia
Municipal.--~~~~~--------------—---------—----------------------------------~-------+-—--------------~~Os Senhores Vereadoresdo Partido Socialista apresentam a seguinte
declaragao: A estrutura das taxas de lmposto Sobre 0 Rendimento das Pessoas
Coletivas é bastante complexa. A taxa geral de lmposto sobre o Rendimento das Pessoas

Coletivas acresce a derrama municipal, que pode variar oonsoante o volume de negocios
das empresas, e que o executivo hoje propoe cobrar a algumas empresas ja instaladas
em Vila Verdes. Mantemos a opiniao de que Vila Verde deve adotar politicas fiscais
capazes de diferenciar positivamente 0 concelho na regiao e com impacto suﬁciente nao
so para ajudar empresarios a decidirem por investir em Vila Verde, mas também apoiar as
que ja estao instaladas. 0 nosso programa eleitoral contempla a eliminacao total da
derrama sobre o lmposto do Rendimento das Pessoas Coletivas como fator de

atratividade de novos investimentos e manutencao das atuais empresas. Trata-se de uma
medida que acreditamos possa contribuir para o desenvolvimento do concelho que em
parte é contemplada pela atual proposta, mas nao o suficiente. Pelos motivos expostos,
os Vereadores do Partido Socialista abstém-se na decisao de ﬁxagao de taxas
escalonadas para a derrama municipal, considerando que a isencao deveria ser alargada
a todas as empresas que ja estao instaladas no nosso conce|ho”.-----------------------------~-—-----~~~0 Senhor Presidents da Céimara e os Vereadores do Partido Social
Democrata apresentam a seguinte declaragao: “A cobranoa de derramas constitui
receita municipal conforme dispoe a aiinea b) do artigo catoize da Lei numero setenta e
trés barra dois mii e treze, de trés de setembro, podendo o Municipio “deliberar lancar
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anualmente uma derrama, até ao limite maximo de um virgula cinco por cento-sobre 0
lucro tributavel sujeiio e néo isento de lmposto Sobre 0 Rendimento das Pessoas
Coletivas (IRC) “, embora seja possivel, também, conforme decorre do numero quatro do
mesmo artigo, "deliberar lancar uma taxa reduzida de derrama para os sujeitos passivos
com um voiume de negocios no ano anterior que nao ultrapasse €150.000 (cento e

cinquenta mil euros)". Ora, constitui um importante designio da politica municipal 0
investimento no aumento da atracao territorial e o apoio a instalagao de empresas nos
mais diversos setores de atividades. Por isso, fomentar a atracao de novos investimentos
e contribuir para a sustentabilidade ﬁnanceira das micro e pequenas empresas que
constituem a base essencial do nosso tecido empresarial constituem o cerne da presente
proposta. A isencao do pagamento de derrama para as empresas que se venham a
instalar no concelho e que criem postos de trabaiho constitui um importante incentivo para
a ﬁxacao de novos projetos empresariais, contribuindo, decisivamente, para a
dinamizacao e fortalecimento do tecido empresarial conceihio, fator indispensavel ao
nosso desenvolvimento sustentavel. Em simultaneo, isentam-se do pagamento deste
lmposto as micro e pequenas empresas reconhecendo-se a importancia que tém no
tecido economico e social do concelho por constituirem as principals fontes geradoras de
emprego na economia local. Por outro lado, do ponto de vista ﬁnanceiro o lancamento da
presente proposta de derrama constitui um pequeno contributo das empresas que
apresentam maiores lucros tributaveis para a concretizacao de investimentos municipais
de que as empresas sao também beneﬁciaries. Assim sendo, os membros do Partido
Social Democrata votam favoravelmente a presente proposta por ser uma medida ﬁscal
muito equilibrada, que para la da arrecadacao de receita, tem em conta a reaiidade
empresarial do concelho e visa contribuir para uma crescente dinamizacao, atratividade e

sustentabilidade da economia locaI."---------------------------------------------------------------~~--~-Zero dois zero trés.- Presents o processo numero zero um barra dois mil e onze
barra mil oitocentos e catorze, em nome de Fernando Rodrigues da Silva, destinado a

reconstrugao de habitagao destinado a Turismo no Espago Rural - Casa do Campo, sita
no lugar de Germel, Freguesia de Ponte, para deliberar sobre a caducidade da licenca ao
abrigo do disposto no numero cinco do artigo setenta e um do Regime Juridico de
Urbanizagao e Ediﬁcacao por forca da aplicagao do numero dois do referido artigo setenta
e um, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas quarenta e oito a cinquenta e dois da
minuta da presente ata. DELIBERACAO: Deliberado, por unanimidade, deciarar a
caducidade da licenga de construgao, ao abrigo do n|I|mero cinco do artigo setenta
e um, do Regime Juridico de Urbanizagao e Edificagao, por forga da aplicagéio do
mimero dois do referido artigo, pelas razoes invocadas nas informagoes constantes
do processo.--------------------------------------------------------------------------------------------——Zero dois zero quatro.- Uma informacao prestada pelo Senhor Engenheiro Jose
Bezerra, relacionada com a proposta de Suspensao Parcial do Plano Diretor Municipal e
estabelecimento de Medidas Preventivas, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas
cinquenta e trés a setenta e trés da minuta da presente ata. DELIBERACAO: A Camara
aprova, por unanimidade, a proposta de Suspenséio Parcial do Plano Diretor
Municipal e estabelecimento de Medidas Preventivas. Remeta-se o assunto a
Assembleia Municipal, de acordo com o deﬁnido no artigo cento e vinte e seis e
cento e trinta e sete do Regime Juridico dos lnstrumentos de Gestao Territorial 4
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Decreto-Lei numero oitenta barra dois mil e quinze, de catorze de maio.--------------------Zero dois zero cinco.- Presente, uma proposta apresentada pelo Senhor
Vereador do Pelouro Ambiente, Desporto e Atividades Economicas, relativa a atribuicao
de subsidios aos Clubes Federados do Concelho, do ano desportivo dois mil e dezassete
barra dois mil e dezoito, cuia fotocopia se encontra inserta de foi_has setenta e quatro a
setenta e seis da minuta da presente ata. DELIBERACAO: Deliberado, por
unanimidade, atribuir os subsidios aos Clubes Federados do Concelho, referente ao
ano desportivo dois mil e dezassete barra dois mil e dezoito.---~--~~-------------------------~------“Os Senhores Vereadores do Partido Socialista apresentam a seguinte
declaragao: “A proposta para comparticipacao da atividade desportiva dos Ciubes e
Coletividades concelhias hoje em discussao merece a nossa critica pelo facto de ser
apresentada de forma tardia. No mes de dezembro de dois mil e dezassete os Clubes e

,l .
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Coletividades abrangidos ja tiveram que arcar com pesadas despesas, nomeadamente
com valores de inscricoes de desportistas, representativos de uma grande parte da
despesa da sua atividade, pelo menos desde setembro, pelo que se o Mu nicipio de Vila
Verde se quer apresentar como parceiro destas instituicoes deve acompanhar as suas
necessidades e atempadamente proceder a ajuda quando os Clubes e Coletividades mais
precisam, ou seja, no inicio da época desportiva. Sabemos que. muitos Clubes estao com
sérias dificuldades ﬁnanceiras porque a comparticipacao camararia ainda néo foi page
varios meses depois do inicio da época. Acresce ainda que esta proposta apresentada

peio Vereador do Ambiente, Desporto e Atividades Economicas surge desgarrada de uma
estratégia global que deveria assentar em principios de equidade, o que néo acontece, ja
que ao longo do ano ha Clubes que sao apoiados nas suas atividades e outros nao.
Recordamos por exemplo o caso de Cabanelas. Mas ha mais, se este ano se vao atribuir
25.000 euros "(vinte e cinco mil euros) aos Clubes, ﬁca-se sem entender-quem vai receber
e quem nao vai receber este apoio municipal, e quais os motivos para atribuir este ano a
verba a uns e nao atribuir a outros. Fica~se, também, sem compreender o porqué dos
valores ﬁxados nesta proposta, ja que a mesma nao é sustentada por quaiquer
documento ou estudo economico-ﬁnanceiro nem aponta os encargos reais dos Clubes,
para se perceber a dimensao da comparticipacao municipal, ou falta dela e a relacao dos
apoios concedidos com 0 numero de atletas de cada Clube. Entendemos que merecem
uma maior valorizacao todos os Ciubes concelhios que apostem vincadamente no

desporto de formagao, nas camadas jovens e que potenciem outras modalidades
desportivas para além do futebol. E de fora nao podem ﬁcar os atletas de modalidades
desportivas alternativas, devendo 0 Municipio criar regras de apoio claras, justas e
transparentes, além de promover condigoes para treino e pratica desportiva, sem

esquecer o apoio em deslocacoes nacionais e internacionais. Entendemos que esta é
uma proposta pouco abrangente, descontextualizada e onde nao ﬁca percetivel a
dimensao dos apoios concedidos, que sendo importantes, poderiam, em muitos casos ser
ate de valor superior". Nao obstante, os Vereadores 0 Partido Socialista votam
favoravelmente este ponto da ordem de trabalhos, nao deixando de considerar a matéria
proposta pouco ambiciosa e descabida de estratégia de promogao a todas as atividades
desportivas federadas.-----------------~-----~---------------------------—---—--—-----~--—-----------------~---—---~~Zero dois zero seis.- Presente a proposta do orcamento e Grandes Opgoes do
Plano para dois mii e dezoito-dois mil e vinte e um e demais elementos que a integram,
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para efeitos do disposto na alinea c), do numero um do artigo trinta e trés, do Anexo-Um
da Lei numero setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro e do disposto
no numero um do artigo quarenta e cinco da Lei numero setenta e trés barra dois mil e
treze de trés de setembro, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas setenta e oito a
quatrocentos e vinte e trés da minuta da presente ata.—--------------------------—~-----------------~~~~~~~~~-Os Senhores Vereadores do Partido Socialista apresentam, antes da
votagao, a seguinte questao: “O direito de oposicao nas autarquias locals concretiza-se
com 0 direito dos seus titulares serem ouvidos sobre as propostas dos respetivos
orcamentos e planos de atividade. Sobre o momento em concreto em que a audicao se
deve prooessar, entende o legislador que devera ser logo que a Camara Municipal tenha
elaborado 0 projeto de plano e de orcamento, ou seja, apos a sua elaboracao, embora
anteriormente a aprovaoao dessas propostas em reuniao de Camara. Perante isto,
questiona-se em que fase, ou quando, é que o Senhor Presidente da Camara ouviu os
Vereadores do Partido Socialista sobre 0 Orcamento Municipal para dois mil e dezoito,
conforme consta do Estatuto do Direito de Oposicao (Lei vinte e quatro barra noventa e
oito, de vinte e seis de maio)?"~~~------------------------------------------------------------------~~-~----------~~-No seguimento, o Senhor Presidente declarou: “Remeto a questao para
expediente sobre o assunto elaborado em anteriores momentos, designadamente em
pareceres externos. lnformo, ainda, que todos os membros do executivo podem, sempre,
em qualquer momento, apresentar propostas e sugestoes, assim como seria até
desejavel uma participacao ativa na elaboracao de todos os documentos relacionados
com a gestao municipal como, alias, tem acontecido em anos anteriores.—------------------~~---~-—DELlBERA(,2AO: A Camara delibera, por maioria, com a abstengao dos
Vereadores do Partido Socialista, aprovar a proposta do Orgamento Municipal e
Grandes Opgoes do Plano para dois mil e dezoito-dois mil e vinte e um e os demais
documentos que a integram, os quais sezconsideram integralmente reproduzidos.
Remeta-se o assunto a Assembleia Municipal.----------------------------------------------Os Senhores Vereadores do Partido Socialista apresentam a seguinte
declaragao "O Orcamento Municipal para dois mil e dezoito foi realizado sem que
previamente os Vereadores do Partido Socialista fossem ouvidos, confonne previsto no
Estatuto da Oposicao. Os partidos politicos detentores do estatuto do direito de oposicao,
como é 0 caso do Partido Socialista, tem o direito de serem ouvidos prévia e
atempadamente quanto a questoes orcamentais. O mesmo é dizer que o Presidente da
Camara tem o dever de promover essa informacao e consulta junto dos Vereadores do
Partido Socialista, tal como o fez no passado (conforme se prova pela ata da reuniao
camararia de cinco de outubro de dois mil e quinze, cuja fotocopia se encontra inserta a
folhas setenta e sete da minuta da presente ata). Ora, este ano, nao o tendo feito em fase
alguma, nao tendo procedido a qualquer consulta ou audigao ao Partido Socialista e aos
seus representantes no érgao municipal, ha desde logo uma conoiusao que podera ser
retirada: a de que o oroamento e as Grandes Opcoes do Plano para dois mil e dezoito
estao a ser submetldas a aprovacao sem que tenha sido cumprida uma disposicaojeqal.
Nae e admissivel que o documento estratégico do Concelho de Vila Verde, orientador das
politicas municipais para o proximo ano, seja apresentado aos Vereadores do Partido
Socialista, dando-lhes apenas dois dias uteis para o analisar. Foi esta a forma
antidemocratica que o executivo Partido Social Democrata encontrou para impedir que os
6
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Vereadores do Partido Socialista apresentem propostas e contributos para 0-Orgamento
Municipal de Vila Verde, como tem vindo a fazer todos os anos? Quanta a analise do
documento, em dois dias uteis é impossivel analisar com rigor e profundidade um
documento com trezentos e quarenta e oito paginas. Nao o podendo fazer com o detaihe
que a importancia do documento merece, no tempo util que nos foi dado para analise,
denota-se alguns eiementos preocupantes da estrategia municipal para dois mil e
dezoito:--------~-~~-»------------------------—----------------------------------------------~----~-~-----------------------A forma como e introduzido o Orcamento para dois mil e dezoito, pa rece estarmos
perante uma proposta de orgamento de um Executivo em inicio de funcoes. Pode ler-se:
"sem descurar os critérios do equilibrio e da sustentabilidade orgamenta is“... Ora, dito
desta forma, ate parece este Executivo nao teve qualquer responsabilidade pelo nivel de
endividamento atingido (media dos ultimos trés exercicios 22.391.755,55€ (vinte e dois
milhoes trezentos e noventa e um mii setecentos e cinquenta e cinco euros e cinquenta e
cinco céntimos) (pagina cento e noventa e seis do Plano de Saneamento Financeiro);------------~- O baixissimo nivel de execucao dos fundos europeus em dois mi! e dezasseis e a
afirmacao dos membros do Executivo Partido Social Democrata de que no exercicio de
dois mil e dezassete seria diferente preooupa-nos. Sera neoessario avaliar a real
capacidade ﬁnanceira da Autarquia parasuportar a parte nao ﬁnanciada pelos fundos
europeus nos projetos referidos.---------------'-----------------------------------------------------"--------—-—--- E alarmante a previsao orgamental que autarquia tem para processos judicias. O
que se passe para haver tanto risco nesta matéria. No relatorio de contas de dois mil e
dezasseis estao previstos 2,1 milhoes de euros (dois virgula um milhao de euros)!----------—-------- A Carga Fiscal: Orcamentado para dois mil e dezoito: lmpostos e taxas 6, 068
milhoes € (seis milhoes e sessenta e oito euros).------------------------------------------------~----------Executado em dois mil e=dezasseis: lmpostos e taxas 5, 496 milhoes € (cinco
milhoes e quatrocentos e noventaie seis mil euros)-----~--------------------------:~~-~----—-—---—
----------Executado em dois mil e quinze: lmpostos e taxas 5, 770 milhoes € (cinco milhoes
e setecentos e setenta mil euros)------»~--~~~-------------—-------------------------——--—-—-----—---—»~------------Executado primeiro semestre dois mil e" dezassete: lmpostos e taxas 3,419
milhoes € (trés milhoes e quatrocentos e dezanove mil euros)-------------------------------~----------Rubricas com maior nivel de execugao.-----------------------------------------------~--~----------Onde esta a reducao da carga fiscai que tantas vezes é apregoada na imprensa?
Se for por via do aumento da atividade economica, que faz aumentar a receita ﬁscal
mesmo com o alivio da carga ﬁscal, entao nao é ao Executivo que deve de ser atribuido o
sucesso mas ao Governo de Portugal.----------------------------------------------------------------

----------No que diz respeito ao Orgamento da ReceitalOrgamento da Despesa:~~~~-~---------------Um- Aumento de 1.172 milhoes € (um milhao e cento e setenta e dois mil euros)
em dois mil e dezasseis para 1.398 milhoes € (um milhao trezentos e noventa e oito mil
euros) em dois mil e dezoito, referente a venda de agua;------------------~~~~-~----—-------—--~~-~~-~---—-—Dois- Aumento de 633 mil € (seiscentos e trinta e trés mil euros) em dois mil e
dezasseis para 719 mil € (setecentos e dezanove mil euros) em dois mil e dezoito,
referente ao saneamento;-------------------------------------------------------------—-----~~~~-----------------------Trés- Aumento de 595 mil € (quinhentos e noventa e cinco mil euros) em dois mil e
dezasseis para 700 mil € (setecentos mil euros), referente aos residuos solidos;-------------—-———-————Quatro- Aumento de 630 mil € (seiscentos e trinta mil euros) em dois mil e
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dezasseis para 722 mil € (setecentos e vinte e dois mil euros) em dois mile-dezoiro,
referente a outros relacionados com ramais de agua;---------~---~--»-----~-—-~-~~—----------------------------Cinco- Aumento de 308 mil € (trezentos e oito mil euros) em dois mil e dezasseis
para 779 mil € (setecentos e setenta e nove mii euros) em dois mil e dezoito, referente a
outros, esclarecer a natureza da receita;~------»---------------------------»~--~---~-~-----------------------------Seis— Execucao em dois mil e dezasseis de fundos europeus de 349 mil €
(trezentos e quarenta e nove mil euros), previsao de 8.299 milhoes (oito milhoes e
duzentos e noventa e nove mii euros) para dois mil e dezoito. De que forma prevé
ﬁnancier a parte suportada pela Autarquia, sera com o recurso ao ﬁnanciamento previsto
(pagina cento e dois) de 1.468 milhoes (um milhao quatrocentos e sessenta e oito
BUFOS);--—~-~~-----------------"-------~~~~—~-~~~~~—~-~~--—------------------~~-"~~~~~~-~~~~~--~~~---~~~~~~--~---------~--~---Sete- Execucao em dois mill e dezasseis de 870 mil € (oitocentos e setenta mil
euros), previsao de execucao de 816 mil € (oitocentos e dezasseis mil euros) em outros,
esclarecer em detalhe o destino desta transferéncia;---------------—----—--------—~-------------------------Oito~ Execucao em dois mil e dezasseis de 87 mil € (oitenta e sete mil euros),
previsao de execugao de 74 mil € (setenta e quatro mil euros) em outros, esclarecer em
detalhe 0 destino desta tra nsferéncia;-------------~----~~~-~~~-~---------------------------------------------------Nove- Execucao prevista de 1,813 milhoes € (um milhao oitocentos e treze mil
euros) e 1,113 milhoes (um milhao e cento e treze mil euros) de execucao prevista em

outros, esclarecer de forma descriminada;-----------------------------------------------------------------------Em sruma, e apés uma breve analise ao documento é possivel conc|uir:-----------------Conforme referéncia dos pontosium a cinco, o Executivo continua a optar por
encareoer os sen/icos basicos prestados aos municipes, como forma de ﬁnancier o nivel
de receita corrente;-------------------------------------------------------------------------------------------------~---A execuoao equilibrada deste orcamento depende muito da conﬁrmacao da
previsao da receita do.Portugal dois mil e vinte, que sao mais de 8.300 mil euros (oito mil
e trezentos euros). Este valor representa vinte e cinco por cento do total do Orcamento! A
importancia da execugao desta rubrica vai para além da execucao das despesas de
capital, pois da analise comparada com a execucao das contas do ano de dois mil e
dezasseis, a ultima disponivel, o aumento das receitas de capital é de cerca de 1,245
milhoes € (um milhao e duzentos e quarenta e cinco mil euros) e as despesas de capital

aumentam 5,646 milhoes € (cinco milhoes e seiscentos e quarenta e seis mil euros). ~~~~~~-----------No que diz respeito a infraestruturas rodoviarias, estamos perante um Orgamento
de "diligéncias". E que a Variante a Estrada Nacional cento e um nao tem qualquer verba
inscrita. Apenas uma singela “diligéncia”. Para quando a assuncao da responsabiiidade

camararia perante uma obra desta natureza? E para continuarmos a espera que os outros
facam aquilo que compete a autarquia?------------------------------------------------------------------------~-Este orcamento refere também a aposta em obras estruturantes. Como é possivel
uma afirmacao destas, sem inscrever verbas para resolver, por exemplo, o problema das
acessibilidades a sede do concelho, ou aos parques empresariais, ou mesmo um acesso
a autoestrada?~-~------------------------------------~-~--~~-------~~~~-~-----------—-------~-~~-------------~---------As notas ﬁnals do Orgamento Municipal para dois mil e dezoito sao um floreado de
palavras que em nada correspondem a realidade ﬁnanceira da camara. Como é que se
pode falar em crescimento sustentado, quando anualmente as contas municipais
apresentam enormes prejuizos, quando o nivei de endividamento médio dos ultimos trés
8
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exercicios ultrapassa os vinte e dois milhoes de euros?--~-------------~-~~--~-----------------------

----------Pelos motlvos expostos, e por considerarmos que um documento desta
importancia teria de cumprir a disposigao legal de ouvir os partidos da oposigao,
ver estas questﬁes que aqui colocamos cabalmente esclarecidas e ainda ter nele
vertidos cs contributes de todos os partidos, abstemo-nos na votagao deste ponto
da ordem de trabalhos.”---------------------------------------------------------------—»-----------------------------O Senhor Presidente da Camara e os Vereadores do Partido Social
Democrata apresentam a seguinte declaragao: “O orcamento que apresentamos para
dois mil e dezoito expressa, com clareza, as llnhas orientadoras da gestao municipal
tendo em vista alcancar, de forma sustentada, crescentes niveis de desenvolvimento
economico e social que garantam cada vez mais qualidade de vida para todos os
Vilaverdenses. Sempre orientado por principios de equllibrio e sustentabilidade
orcamental, o presente documento nao deixa de impor ao executivo a ambicao de fazer
deste concelho um territorio cada vez mais atrativo para as pessoas e para as empresas.
E, por isso, um orcamento norteado por uma profunda conscienoia social e pela certeza
de que, fomentando condicoes para promover 0 desenvolvimento da economia local,
estamos a contribuir para o bem-estar e para a satisfacao das necessidades das pessoas.
Esta perspetiva concretiza-se por uma politica ﬁscal amlga das pessoas e das empresas:
0 lmposto Municipal Sobre lmovels mantém~se no nivel mais baixo de zero virgula trés
por cento, sendo reduzido para as familias com dois ou mais ﬁlhos; sao garantidas

lsencoes de taxas urbanisticas as familias carenciadas e aos jovens,

aos

empreendimentos turisticos, agropecuarios e florestais e a todos os investimentos de
interesse municipal; as pequenas empresas e as novas empresas que se instalem no

concelho e que criem emprego sao isentas do pagamento de derrama. Na linha de uma
politica es‘-sencialmente orientada para as pessoas e para a melhoria da qualidade de vida
das populacoes, as funcoes sociais continuam a absorver larga fatla das Grandes Opcoes
do Plano para dois mil e dezoito. Neste ambito, continua a dar-se particular relevancia ao
setor da educacao, dando continuidade a plena renovacao do parque escolar com a
concretizacao das obras de reabilitagao das Escolas Basicas dois, trésde Vila Verde e da

Vila de Prado; mantém-se os apoios aos alunos e as familias no ambito da agao social
escolar garantindo os transportes, as refeicoes, o prolongamento dos horarios e o
forneclmento de materials escolares (ﬁchas de trabalho) que viabilizem a plena integracao
de todas as criancas em escolas modernas e cada vez melhor apetrechadas e onde se
proporciona uma educacao de crescente qualidade. Os apoios aos idosos e aos mais
necessitados, quer através de acoes especiﬁcas que lhes sao dlrigidas, quer através da
colaboracao em rede com as instltuicoes particulares de solidariedade social, nao deixam
de constituir, também, uma importante area de atuagao. Tendo em vista a melhoria
progressiva da qualidade de vida das populacoes, é dada particular reievancla as
infraestruturas de saneamento basico e da rede de abastecimento de agua que vao ser
substancialmente ampliadas. Os investimentos nestes dois subsetores de servicos
baslcos, mais o lnvestimento previsto na area dos residuos sélidos urbanos, representam
um esforco sem paralelo. O ambiente e a valorizacao dos recursos naturais e
palsagisticos do concelho sac outro vetor fundamental da atuacao municipal pela atenoao
dada a politica de preservacao florestal e de prevengao de fogos florestais, de
requalificacao das margens ribeirinhas, das praias e areas de lazer dos principals cursos
9
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de agua concelhios, de construcao de ciclovias e ecovias, de beneﬁciagaosesspromocao
dos percursos pedestres, de atencao a melhoria da eﬁciéncia energética da iluminacao
ptiblica e dos equipamentos municipais. Paralelamente, é determinants a atencao
prestada a requalificacao urbanlstica de importantes espacos municipais, de que se

salientam: a mobilidade, ordenamento e reabllitacao urbane da Vila de Prado (Largos
Antunes Lima e Comendacior Sousa Lima) e a regeneraoao do centro urbano de Vila

Verde e a meihoria da sua mobilidade urbana (inclulndo ciciovias, rede pedonal e ecovias
do Cavado e Homem); o projeto da Adega Cultural que integra a requalificagao da antiga
adega cooperativa e respetiva area envolvente; e as multiples intervencoes de
requalificacao dos centros clvicos das Freguesias, destacando-se a reabilitacao do Centro
de Sadde e area envolvente da Portela do Vade. Em simultaneo, conscientes de que o
bem-estar das pessoas depende, em muito, da sua satide fisica, este orcamento
consagra ao desporto, ao lazer e a construcao ou requalificacao de equipamentos
desportivos de proximidade uma fatia lmportante da sua dotacao ﬁnanceira. Enquadramse neste ambito a requaliﬁcacao dos campos de jogos em diversas localidades, os apoios
as associacﬁes e coletlvidades para o desenvolvimento dos seus projetos desportivos e
recreativos e a realizacao do Campeonato do Mundo de Canoagem, na Vila de Prado. A
area das lnfraestruturas rodoviarias também nao fol esquecida. Aqui salienta~se todo o
esforc_,:o~=que sera realizado na requaliﬁcacao e manutencao de vias municipais, lnclulndo a
sinalizacao vertical e horizontal, num esforgo ﬁnanceiro de cerca de dois milhﬁes de
euros. A cultura constitui, também, uma area de intervencao prioritaria. Além do apoio ao
esforoo das iniimeras coletlvidades concelhias que dao o seu melhor em prol de um
patriménio material e lmaterlal rico e multifacetado que todos pretendem preservar,
valorizar e promover, salientamos 0 investlmento nos importantes eventos como o
“Fevereiro Mes do Romance", o “Sa de*Miranda por Terras de Vila Verde", a “Vila Verde
‘Vila Criativa/Blenal de Arte Jovem", as -festas concelhias em honra de Santo Antonio, a
"Rota das Colheitas" e a "Festa das Colheitas", como acﬁes essenciais de reforgo da
nossa identidade, de valorizacao territorial e de dissemlnaoao de uma imagem positive do
concelho, valores essenciais para a dinamizacao da economia local e o fortalecimento da
promocao turistica. Parceiros indeclinavels na promocao do desenvolvimento local, as
Juntas de Freguesia veem com este orcamento garantida a disponibilidade das verbas
necessaries ao exercicio das competénclas que legalmente lhe forem delegadas e que
constam dos acordos de execucao. Trata-se de um lmportante esforco ﬁnanceiro que
devera garantir, dada a maior proximidade das populacdes, respostas mais eﬁcazes as
suas necessidades. Um outro pilar estruturante deste documento é o aprofundamento das
medidas de modernizacao e descentralizagao com um impacto muito positivo na vida das
familias, das lnstltuicﬁes e das préprias empresas realcando-se a desmaterializacao
processual e a importancia dos espacos do cldadao - em Vila Verde, na Vila de Prado, na
Rlbelra do Neiva, no Vade e no Vale do Homem - que vlsam facilitar a interaoao dos
cldadaos com o Estado e com o Municipio. Equlllbrado por natureza, dadas as
condicionantes de natureza ﬁnanceira que legalmente temos que cumprir, amblcionamos
através deste documento e das opcoes politicas que 0 enformam atinglr niveis crescentes
de atratividade territorial e de melhor qualidade de vida para todos os Vilaverdenses. A
componente de receita, que ascende a 36.424.298 euros (trinta e seis milhoes
quatrocentos e vinte e quatro mil e duzentos e noventa e oito euros), desdobra-se em
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24.490.757€ (vinte e quatro milhoes quatrocentos e noventa mil e setecentos es cinquenta
e sete euros) de receitas correntes e 11 .933.541€ (onze milhoes noveoentos e trinta e tres
mil e quinhentos e querentae un euros) de receitas de capital, representando estas
l]|’[llTlElS 32,76% do total. Por sua vez, a despesa desdobra-se em 20.398.322€ (vinte
milhoes trezentos e noventa e oito mil e trezentos e vinte e dois euros) para despesas

correntes e 16.0259”/'6€ ( dezasseis milhoes vinte e cinco mil e novecentos e setenta e
seis euros) para despesas de capital, cifrando-se estas Eiltimes em cerca de quarenta e
quatro por cento de despesa prevista. Daqui se conclui que e receita corrente financiera
em mais de quatro milhoes de euros e despesa de capital, o que e bastante revelador do
reforco do investimento na componente global da despesa. No quadro ﬁnanceiro em que
nos sltuamos, estes projetos so sao possivels através de uma gestao rigorosa e eﬁciente
de todos os fundos dlsponiveis e de uma acao determinade em aproveitar todos os
recursos que nos sao proporcionados pelos fundos comunitarios. Sendo “c:rlminoso" nao

aproveitar esses meios ﬁnanoeiros, unicos e irrepetiveis, temos que ester etentos a todas
as oportunidedes e termos uma gestao suﬁcientemente aberta e flexivel para nos
edeptarmos a todas as clrcunstencias que ao longo do tempo veo ocorrendo. O presente
documento so é posslvel num quadro de sustentabilidade e equilibrlo ﬁnanceiro
evidenciado no controlo e redugao da divide municipal de longo e medio prezo e num
exercicio de tesouraria que permite um prezo medic de pegementos a fornecedores de
dezoito dies (em junho de dois mil e dezassete, conforme dados da Diregao Geral das
Auterquias Locals). A sailide ﬁnanceira do Municipio permite-nos encarar o futuro com

otimismo responsavel. O caminho do rigor e da sustentabilidade orcamental que vimos
trilhando tem ja resultedo visivel na suspensao do PAEL (Plano de Apoio a Economle
Local), o que reforca a soberanie dos orgaos municipais na prossecugao das suas
competencies e atribuiooes para salvaguarda dos interesses propriosdas populacoes que
legitirnamente representamos, lnclulndo um processo sustentado de valorizagao dos
recursos humanos municipais e de uma politica contlda de novas contratacoes que
habilitem o Municipio a responder com maior eficacia eo cumprimento das sues funcoes
e atribuicoes. Assim, o presente orcamento municipal e um documento enquadradorda
acao municipal e das opcoes estratéglcas que perspetlvamos para o desenvolvimento do
concelho. Embora rigoroso, nao deixa de ser um documento de trabalho assente em
previsoes e, naturalmente, passivel de sofrer as modiﬁcacoes que se mostrarem
necessaries para responder aos deseﬁos que e cada momento se coloquem. Estamos
convictos que este e o melhor caminho para promovermos o desenvolvimento economico
e social que almejamos proporcionar a todos os Vilaverdenses e, por isso, dedicaremos
todo o nosso esforco e empenho em concretizar os projetos e objetivos que aqui
apresentamos. Contamos, para tal, com o apoio de todos os Vilaverdenses, das
Freguesias, das empresas e de todas as instituicoes. So num ambiente de colaboragao e
de empenho de todos sera posslvel elcancar progressivos niveis de desenvolvimento
economico e social, pelo que contamos com todos, sem excecao, pere pugnarmos pela
construcao de um concelho cada vez mais desenvolvido, coeso e solidario. Nestes
termos, por ser um documento que visa concretizar 0 projeto de desenvolvimento que
ﬁrmamos como todos os Vilaverdenses no recente processo eleitoral autarquico, e por
estarmos convictos ser este o caminho adequado para alcancar os objetivos de progresso
que nos propomos atinglr, os membros do Partido Social Democrata presentes nesta
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reuniao do executivo municipal votam favoravelmente 0 presente documentotque integra
as Grandes Opgoes do Plano e Orcamento (dois mil e dezoito-dois mil e vinte e um), o
Plano de Atividades e todos os restantes elementos que o lntegram".----------------~~--------~-------~~~Procedeu-se a leitura da minute da reuniao do executivo, a quel foi aprovade por
todos os elementos presentes na reuniao. ----------------------------------------------------------------

~~~~~~~~~~E nada mais havendo a tratar, pelo Senhor Presidente foi declareda encerrada a
reunlao eram dez horas e quarenta e cinco minutos, da quel pare conster e devidos
efeitos foi lavrada a presente ate que vai ser devidemente assinede, consignendo~se que
todas as deliberacoes dela constante forem aprovadas em minuta no ﬁnal da reuniao, nos
termos do niimero tres do artigo cinquenta e sete de Lei f'll]lT'lEl'0 setenta e cinco barra
dois mil e treze, de doze de setembro, para surtir efeitos imediatos.----—-~-—---—--~~-~---------------------E eu, Nuno Miguel Lomba Mote, Tecnico Superior, e redlgi, subscrevi e assino.----~
O Presidente da Camara,_W
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