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----------Aos oito dias do més de janeiro, do ano de dois mil e dezoito, realizou-se uma
reuniao ordinaria da Camara Municipal de Vila Verde, no edificio dos Paoos do Conoelho,
sob a Presidéncia do Senhor Manuel de Oliveira Lopes, na qualidade de Vice-Presidents
deste Orgao Autarquioo, com a presenga dos Senhores Vereadores, Jéslia Maria Caridade
Rodrigues Femandes, Patricio Jose Correia Pinto Araujo, Jose Augusto Margal Morals,
Luis Loureiro de Castro e Claudia da Conceioao Cachetas Pinto. ----------------------------------
----------Secretariou a Assistente Técnica, Olinda Macedo Lopes, na auséncia do Técnioo
Superior Nuno Miguel Lomba Mota. -------------------------------------------------------------------------
----------Faltou por motivo justifioado o Senhor Presidente da Camara, Antonio Fernando
Nogueira Cerqueira Vilela, nao esta presente na reuniao por ter sido convocado pela
CCDRN (Comissao de Coordenaoao da Direoao da Regiao Norte), para participar na
reuniao do Conselho Regional do Norte, que se realiza hoje dia oito de janeiro, ouja
fotooopia se encontra inserta a folhas clezasseis e dezassete da minuta da presente
ata. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------Verificada a presenoa do numero legal de Vereadores fol pelo Senhor Vice-
Presidente da Cémara, deolarada aberta a reuniao eram nove horas e trinta rninutos.-------
----------BALANCETE: Presente o resumo diario da Tesouraria relativo ao dia oinco do
mes de janeiro do ano dois mil e dezoito que aousava um saldo pecuniario de um milhao
duzentos e um mil e duzentos e vinte e trés euros e setenta e trés céntimos, cuja
fotocopia se encontra inserta a folhas dezoito e dezanove da minuta da presente
ata. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --
----------EXPEDIENTE: O que segue, acompanhado de todos os prooessos para
verifioagéo da Exoelentissima Edilidade. ------------------------------------------------------------------
----------Presents, para aprovaoao da Exoelentissima Camara, a ata da reuniao ordinaria
ole dezoito de dezembro de dois mil e dezassete, cuja fotocopia se encontra inserta de
folhas vinte e dois a vinte e oito da minuta da presente ata. DELlBERAQi\O: A Camara
aprova, por maioria, com a abstengao da Senhora Vereadora Claudia Cacheias
Pinto, a referida ata, por nao ter estado presents na reuniéo a que diz respeito. --------
----------ANTES DA ORDEM DO DlA:----------------------------------------------------------------------
----------Na presents reuniéo foi entregue aos Senhores Vereadores do Partido
Socialista documentagéo referents aos seguintes assuntos, cuja fotocopia se
encontra inserta a folhas vinte da minuta da presente ata:--------------------------------------
----------Um.- Questoes relacionadas com o contrato de prestagéio de servigos de
recolha de Residues Soiidos Urbanos (relatérios mensais dois mi! e quinze-dois mi!
e dezassete, local de lavagem das viaturas e campanhas de sensibilizagéo); ------------
----------Dois.- Questoes relacionadas com o fornecimento de eletricidade no Centro
Escolar cla Ribeira do Neiva. --------------------------------------------------------------------------------
----------Os Senhores Vereadores do Partido Socialista solicitam iistagens referentes
ao més de dezembro de dois mil e dezassete, conforme: ----------------------------------------
----------Delegagéo de competencies no ambito do Regime Juridico da Urbanizaoao e
Edificaoao, aprovado pelo Decreto-Lei numero quinhentos e oinquenta e cinco barra
noventa e nove, de dezasseis de dezembro e ulteriores alteragoes, conforme deliberado
na reuniéo camararia de vinte e seis cle outubro de dois mil e dezassete; -----------------------
----------Competéncias no émbito do Decreto-Lei nizmero cento e noventa e sete barra
noventa e nove, de oito de junho, conforme deliberado na reuniao camararia de vinte e
seis de outubro de dois mil e dezassete; ----------------------------------------------------------------~-
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----------Competencies no ambito da Lei numero setenta e cinco barra dois mil e treze, de
doze de setembro, conforms deliberado na reuniao camararia de vinte e seis de outubro
de dois mil e dezassete; ----------------------------------------------------------------------------------------
----------Delegaoao de cornpeténcias em matéria reguiamentar e contraordenacional,
conforme deliberado na reuniao camararia de vinte e seis de outubro de dois mil e
dezassete; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------Competéncias no ambito da Portaria numero cento e quarenta e nove barra dois
mil e quinze, de vinte e seis de maio, para dispense de pareoer prévio, conforme
deliberado na reuniao camararia de quatro de dezembro de dois mil e dezassete; ---------- --
----------Um pedido de esciarecimento dos Vereadores do Partido Socialista:----------~
----------Nos ultimos dias tem sido notorio 0 acumuiar de lixo em caixotes e contentores
subterraneos destinados ao deposito e recolha de lixo. Este fim de semana a Viia de
Prado apresentava o oenario que as fotos documentam, cuja fotocopia se enoontra
inserta a foihas vinte e um da minuta da presente ata. Percebe-se claramente que a
empresa nao tem feito recolha ha alguns dias, situaoao reoorrente ao longo do ultimo ano,
nao so na Vila de Prado, mas por todo 0 Conoelho de Vila Verde. Perante este grave
inoumprimento contratuai por responsabilidade (mica da empresa ECOREDE/REDE
AMBIENTE, ja que notoriamente o lixo néo foi recoihido, questiona-se: --------------------------
----------Vai ser aplioada alguma sanoao a empresa ECOREDE/REDE AMBIENTE?
Recordamos que a Camara de Matosinhos aplicou a ECOREDEIREDE AMBIENTE
sanooes no total de oento e quarenta e trés mil euros por incumprimentos iguais aos
agora dooumentados. Como tai, queremos saber a posioao do Presidente da Camera
perante este incumprirnento.----------------------------------------------------------------------------------
----------O Senhor Vereador Dr. Patricio Araujo, informa os Senhores Vereadores de
que efetivamente no dia seis de janeiro houve problemas com a reoolha de lixo em
algumas zonas da parte Sui do concelho. Nessa medida, a Camara Municipal, quer por
mim proprio quer peio Senhor Presidente da Camera, enoetou oontaotos com a empresa,
com intuito da situagao ser resoivida no mais breve prazo possivel, circunstancia que a
empresa aoedeu tendo a situaoao ficado completamente colmatada ainda durante esse
dia e no dia seguinte. Quanto a questao re-laoionada com a aplioaoao de sangoes a
empresa pelo alegados incumprimentos contratuais, esclareoe-se Que o Municipio
acompanha diariamente a execuoao pela empresa das sues obrigagoes, preferindo
sempre a resoiugao de quaisquer conflitos peka via do déalogo e da resoluoao atempada
dos problemas identificados. Nao obstante tal pratica e, tendo em oonta o interesse
publioo subjaoente a relagao contratuai existente, nao deixara o Municipio de equacionar
a apiioagao de eventuais medidas sancionatorias se essas se justificarem do ponto de
vista técnico juridico e se forem oonsideradas as mediadas mais adequadas tendentes a
resoluoao dos problemas. --------------------------------------------------------------------------------------
----------ZERO UM.- CONHECHMENTOS BARRA RATiFiCAC(5ES.- Zero um zero um.-
Para conheoimento da Exceientissima Camera, presents o despacho ntimero vinte e om
mil cento e oitenta e nove barra dois mil e dezassete, relativo a tolerancia de ponto no dia
vinte e seis do pretérito mes de dezembro, ouja fotocopia se encontra inserta a folhas
vénte e nove e trinta da minuta da presente ata. DELIBERAQKO: A Cémara toma
conhecimento.---------------------------------------------------------------------------------------------------
----------Zero um zero dois.- Para ratificaoao da Excelentissima Camera, presente o
processo zero trés barra dois mii e dezassete barra oitocentos e quarenta e um, em nome
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de Fernando Fernandes de Faria Pereira, sito no lugar de Outeiro, da Uniao das
Freguesias de Ribeira do Neiva, concelho de Vila Verde, reiativo a emissao de certidao de
compropriedade, sobre o predio rijrstico e de acordo com as informacoes tecnicas
constantes do processo, cuja fotocopia se encontra inserta a folhas trinta e um a trinta e
qualro da minuta da presents ata. DELEBERAQAO: A Camara, deiibera por
unanimidade, ratificar a emissao da respetiva certidao, requerida por Fernando
Fernandes de Faria Pereira, de acordo com as informagoes prestada pelos técnicos
constantes do processo zero tres barra dois mil e dezassete barra oitocentos e
quarenta e um.---------------------------------------------------------------------------------------------------
----------Zero um zero tres.- Para ratificacao da Excelentissima Camara, presente o
processo zero tres barra dois mil e dezassete barra oitocentos e quarenta e dois, em
nome de Fernando Femandes de Faria Perelra, sito no lugar de Outeiro, da Uniao das
Freguesias de Ribeira do Neiva, conceiho de Vila Verde, relalivo a emissao de certidao de
compropriedade, sobre o predio rustico e de acordo com as informacoes tecnicas
constantes do processo, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas trinta e cinco a trinta
e oito da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Camara, delibera por
unanimidade, ratificar a emissao da respetiva certidao, requerida por Fernando
Fernandes de Faria Pereira, de acordo com as informagoes prestadas pelos
técnicos constantes do processo zero tres barra dois mil e dezassete barra
oitocentos e quarenta e dois. ------------------------------------------------------------------------------
----------Zero um zero quatro.- Presente uma informacao prestada peio Presidente de Jdri
do procedimento “Rede de Saneamento da Freguesia de Soutelo", sobre a ratificacao dos
atos praticados pelo jdri no ambito da delegacao de competencies atribuidas pelo orgao
executivo municipal, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas trinta e nove a quarenta
e sete da minute da presente ata. ---------------------------------------------------------------------------
----------Os Senhores Vereadores do Partido Socialists colocam a seguinte questao
antes da analise do ponto: -------------------------------------------------------------------------------------
----------Para esta reuniao do executivo foram agendadas nove ratificacees de atos
praticados peio juri no ambito da delegacao de competencies atribuidas pelo orgao
executivo municipal, relativas a outras tantas empreitadas. Cada uma das propostas de
ratilicacao tiveram por base uma informacao subscrita pelos Presidentes do jdri de cada
um dos concursos que, curiosamente, apenas diferem o seu conteudo na identificaoao
dos concursos e na identificacao dos subscritores. Assim, solicita-se uma explicacao
formal sobre o que esta em causa para serem necessaries tais ratificacoes. -------------------
----------Em resposta a questao levantada pelos Senhores Vereadores do Partido
Socialista, 0 Vice- Presidente Dr. Manuel Lopes, informa que os assuntos que estao a
ser sujeitos a ratificacao da Camera Municipal, tem haver com a apreciacao e aprovacao
das listas de erros e omissoes, matéria de natureza tecnica, que os jdri dos respetivos
procedimentos apreciaram e alteraram, sem contudo tais alteracoes terem tido incidencia
no preco base fixado nem nos aspetos fundamentals das pecas dos concursos, pelo que
propoem que tais decisoes sejam ratificadas peia Camera. ------------------------------------------
----------Os Vereadores do Partido Sociaiista ratificam este assunto da ordem de
trabaihos, designadarnente no que diz respeito aos atos praticados pelo iéiri, e aqui
explicados pelo executivo Partido Social Democrata, a saber: retificacao/alteracao tecnica
da Eista de erros e omissoes. --------------------------------------------------------------------------------~-
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----------DELIBERAQAO: A Camera toma conhecimento e ratifica, por unanimidade,
os atos praticados pelo jfiri no ambito da deiegagao cle competencies atribuidas
pelo érgao executive municipal, nomeadamente a aprovagao das iistas de erros e
omissoes do referido procedimento.------------------------------------------------------------------ --
----------Zero um zero cinco.- Presente uma informacao prestada pelo Presidente de Jeri
do procedimento “Requalificar;ao e Modernizacao da Escola Basica da Vila de Prado",
sobre a ratificacao dos atos praticados pelo run no arnbito da delegacao de competencies
atribuidas pelo orgao executivo municipal, cuja fotocopia se encontra inserta de foihas
quarenta e oito a setenta e oito da minuta da presente ata.------------------------------------------
----------Os Vereadores do Partido Socialista ratificam este assunto da ordem de
trabalhos, designadamente no que diz respeito aos atos praticados pelo juri, e aqui
explicados pelo executivo Partido Social Democrata, a saber: retificacao/alteracao técnica
da iista de erros e omissoes.----------------------------------------------------------------------------------
----------DELiBERA(}A0: A Camera toma conhecimento e ratifica, por unanimidade,
os atos praticados pelo jiiri no ambito da delegagao de competencias atribuidas
pelo orgao executivo municipal, nomeadamente a aprovagao das listas de erros e
omissees do referido procedimento.--------------------------------------------------------------------
----------Zero um zero seis.- Presente uma informacao prestada pelo Presidente de Juri
do procedimento “Rede de Saneamento da Freguesia da Vila de Prado”, sobre a
ratificacao dos atos praticados pelo juri no ambito da delegacao de competencies
atribuidas pelo orgao executivo municipal, cuja fotocopia se encontra insena de folhas
setenta e nove a oitenta e cinco da minuta da presente ata. --------------------------------------- --
--------~-Os Vereadores do Partido Sociaiista ratificam este assunto da ordem de
trabalhos, designadamente no que diz respeito aos atos praticados pelo jdri, e aqui
explicados pelo executivo Partido Social Democrata, a saber: retificacao/alteracao técnica
da lista de erros e omissoes. ----------------------------------------------------------------------------------
----------DELIBERACAO: A Camera toma conhecimento e ratifica, por unanimidade,
os atos praticaclos pelo jflri no ambito da delegacao de competencies atribuidas
pelo orgao executivo municipal, norneadamente a aprovaceo das iistas de erros e
omissees do referido procedimento.--------------------------------------------------------------------
----------Zero um zero sete.- Presente uma informacao prestada pelo Presidente de Jdri
do procedimento “Requaiificacao e Modernizacao da Escola Basica de Vila Verde”, sobre
a ratificacao dos atos praticados pelo jori no ambito da delegacao de competencias
atribuidas pelo orgao executive municipal, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas
oitenta e seis a cento e catorze da minuta da presente ata. ------------------------------------------
----------Os Vereadores do Partido Socialista ratificam este assunto da ordem de
trabalhos, designadamente no que diz respeito aos atos praticados pelo jtiri, e aqui
explicados pelo executivo Partido Social Democrata, a saber: retificacao/alteracao tecnica
da lista de erros e omissoes.---------------------------------------------------------------------------------
----------DELIBERAQAO: A Camera torna conhecimento e ratifica, por unanimidade,
os atos praticados pelo ,iL'|ri no ambito da delegagao de competencies atribuidas
pelo orgeo executive municipal, nomeadamente a aprovacao das listas de erros e
omissees do referido procedimento.--------------------------------------------------------------------
----------Zero um zero oito.~ Presente uma informacao prestada pelo Presidente de Jdri
do procedimento “Rede de Sanearnento da Freguesia de Turiz”, sobre a ratificacao dos
atos praticados pelo juri no ambito da delegacao de competencies atribuidas pelo orgao
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executlvo municipal, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas cento e quinze a cento e
dezanove da minuta da presente ata. ----------------------------------------------------------------------
----------Os Vereadores do Partido Socialists ratificam este assunto da ordem de
trabaihos, designadamente no que diz respeito aos atos praticados pelo itiri, e aqui
explicados pelo executlvo Partido Social Democrata, a saber: retificacao/alteracao tecnica
da lista de erros e omissoes.----------------------------------------------------------------------------------
----------DELIBERAQAO: A Camara toma conhecimento e ratifica, por unanimidade,
os atos praticados pelo gun no ambito da delegacao de competencies atribuldas
pelo orgao executlvo municipal, nomeadamente a aprovaceo das listas de erros e
omissfies do referido procedimento.--------------------------------------------------------------------
----------Zero um zero nove.- Presente uma informacao prestada pelo Presidents de Juri
do procedimento “Execucao da Ciclovla Urbana de Vila Verde”, sobre a ratificacao dos
atos praticados pelo juri no amblto da delegacao de competencies atrlbuidas pelo orgao
executlvo municipal, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas cento e vinte a cento e
setenta da minuta da presente ata. --------------------------------------------------------------------------
----------Os Vereadores do Partido Socialista ratificam este assunto da ordem de
trabalhos, designadamente no que diz respeito aos atos praticados pelo jdri, e aqui
explicados pelo executlvo Partldo Social Democrata, a saber: retiflcacaolalteracao técnica
da lista de erros e ornissoes. ----------------------------------------------------------------------------------
----------DELIBERAQAO: A Camara toma conhecimento e ratlfica, por unanimidade,
os atos praticados pelo jirri no ambito da delegaceo de competencies atribuidas
pelo orgao executlvo municipal, nomeadamente a aprovacao das listas do erros e
omissées do referido procedimento.--------------------------------------------------------------------
----------Zero um dez.- Presente uma informacao prestada pelo Presidente de Jiiri do
procedimento “Rede de Saneamento da Freguesla de Cervaes", sobre a ratificacao dos
atos praticados pelo jtiri no amblto da delegacao de competencies atribuidas pelo orgao
executlvo municipal, cuja fotocopia se encontra inserta a folhas cento e setenta e um a
cento e setenta e nove da minuta da presente ata. -----------------------------------------------------
----------Os Vereadores do Partido Socialista ratificam este assunto da ordem de
trabalhos, designadamente no que diz respeito aos atos praticados pelo jtiri, e aqui
explicados pelo executlvo Partido Social Democrata, a saber: retlficacaolalteracao técnica
da lista de erros e omissees.----------------------------------------------------------------------------------
----------DELIBERACAO: A Camara toma conheclmento e ratifica, por unanimidade,
os atos praticados pelo juri no amlaito da delegagao de competencies atribuidas
pelo orgao executlvo municipal, nomeadamente a aprovagao das listas de erros e
omissées do referido procedimento. ------------------------------------------------------------------—~
----------Zero um onze.- Presente uma lnformacao prestada pelo Presidente de Juri do
procedimento “Reabilitacao do Edlficlo da Antiga Adega e Area Envolvente", sobre a
ratificacao dos atos praticados pelo jurl no ambito da delegacao de competencies
atrlbuidas pelo orgao executlvo municipal, cuja fotocopla se encontra inserta de folhas
cento e oitenta a duzentos e dezoito da minute da presente ata. -----------------------------------
----------Os Vereadores do Partido Sociaiista ratlficam este assunto da ordem de
traloalhos, designadamente no que diz respeito aos atos praticados pelo jurl, e aqui
explicados pelo executlvo Partido Social Democrata, a saber: retificacao/alteracao tecnica
da lista de erros e omissoes.---------------------------------------------------------------------------------~
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----------DELIBERACAO: A Camera tome conhecimento e ratifica, por unanimldade,
os atos praticados pelo jiliri no amblto de delegacao de competencies atrlhuidas
pelo orgao executlvo municipal, nomeadamente a aprovagao das llstas de erros e
omissfies do referldo procedimento.--------------------------------------------------------------------
----------Zero um doze.- Presents uma intormacao prestada pelo Presidents de Jeri do
procedlmento "Rede de Saneamento da Frsgussla de Cabaneles", sobre a retificacao dos
atos praticados pelo juri no ambito da dslsgacao de competencies atrlbuldas pelo orgao
executlvo municipal, cuia fotocopia se encontra insane de folhas duzsntos s dezanove a
duzsntos s vlnte e cinco da minute da presents ata. ------------------------------------------------- --
----------Os Vereadores do Partldo Soclaiista ratlficam este assunto da ordem de
trabelnos, deslgnadamsnte no que diz rsspelto aos atos praticados pelo jtlrl, e aqui
explicados pelo executlvo Partldo Social Democrata, a saber: retlficacaolaltsracao tecnica
da lista ds erros s omlssoes. ----------------------------------------------------------------------------------
----------DELIBERACAO: A Camera toma conhsclmento e ratlfica, por unanimidede,
os atos praticados pelo jiirl no amblto da deiegacao cle competencies atrlbuldas
pelo orgeo executlvo municipal, nomsedamsnte a aprovecao das listas de erros e
omlsséss do referido procedimento. --------------------------------------------------------------------
----------ZERO DOlS.- DiVERSOS.- Zero dois zero um.- Presents o processo para
smissao de certidao de compropriedads, referents ao processo nilimero zero tres barre
dois mil e dezassete barre oitocsntos e vlnte e oito, em nome ds Albino Azevedo de Silva,
sito no Luger de Portela, Fregussla ds Gems, ao ebrlgo do artigo cinquenta e quatro,
nlimero um, da Lei ntlmero noventa e um barre noventa e clnco, de dois ds setembro, na
redacao que lhe fol conferida peia Lei numero setenta barra dois mil s qulnzs, de
dezasseis ds juiho, tendo em conslderacao o teor das informacess tecnlcas constantes
do processo, cuja fotocopla ss encontra lnserta de folhas duzentos e vlnte s seis a
duzsntos e vlnte s oito da minute da presents ata. DELIBERACAO: A Camera delibera,
por unanlmldade, emitlr parecer favorevsl reletivamente eo presents pedido
apresentado eo ebrigo do artigo cinquenta e quetro, niimero um, da Lei ndmero
noventa e um barra noventa e clnco, de dois de setembro, na redacao que lhe fol
conferida peia Lei niimero setenta barra dois mil e quinze, de dezesseis de juiho,
tendo em conta 0 tsor das informagées constantes no processo nizmero zero tres
barra dois mil e dezassete barra oitocentos e vlnte s oito, em norns ds Albino
Azevedo de Silva. --------------------------------------------------------------------------------------------- --
----------Zsro dois zero dois.- Na sequencla da dellberacao de zero seis barra onze barra
dois mil e dezassete, referents ao ponto zero dois zero nove, presents urn parecer da
Associacao Nacional dos Municlplos Portugueses, relacionada com a atualizacao
sxtraordlnarla ds preco contratual peia empress Ecorede, cuja fotocopia se encontra
lnssrta de folhas duzentos s vlnte e nove a duzentos e clnquenta e tres da minute da
presents ate. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------Os Ssnhores Vereadores do Partldo Socialiste presterem a seguinte
declaragao: Na Ordem do Die de reuniao consta em “Zero Dois Diversos” o ponto zero
dois zero dois, refers expressamente que “Na sequencla da dellbsracao de seis do mes
de novembro do ano dois mil e dezassete, referents ao ponto zero dois zero nove,
presents um parecer da Assoclacao Naclonal dos Municipios Portugueses, relacionada
com a atuallzeceo sxtreordlnaria de preco contratual peia smpresa Ecorede, cuja
fotocopia se encontra inssria de folhas duzsntos e vlnte s nove a duzentos e clnquenta e
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tres da minuta da presente ata. (Anexo quinze).” E sendo presente 0 parecer, os
Vereadores do Partido Socialista tomam dele conhecimento, sem o votarem, ja que nao
esta neste ponto inciuida nenhuma proposta de deliberaoéo, aproveitando a oportunidade
para referir 0 seguinte: Na deiiberagao de seis de novembro do ano dois mi! e dezassete,
e reiativamente a atualizaoao extraordinaria do prego contratual peia empresa Ecorede,
foi proposto e deiiberada a consuita sobre a matéria a uma entidade externa
independente. E sendo agora presente um parecer emitido peia Associagao Naciona! dos
Municipios Portugueses, que se respeita enquanto tal, nao deixaremos de questionar a
qualidade de entidade independente para a emissao do referido parecer. Com efeito,
verificando-se que 0 Presidente da Camara de Vila Verde integra os orgaos sociais da
Associagao Nacional dos Municipios Portugueses, enquanto membro do Conseiho Geral,
parece ser no minimo estranho que o parecer tenha sido solicitado a essa entidade!!! Por
outro iado, da anéiise a resposta remetida peia Associagao Nacional dos Municipios
Portugueses a Camara Municipat de Vila Verde, através do oficio seiscentos e setenta e
dois barra dois mi! e dezassete, de vinte e trés de novembro, no qua! e enviado 0 referido
parecer (informagao ndmero cento e vinte e dois de novembro de dois mi! e dezassete, de
vinte e dois de novembro), verifioa-se que aquela entidade emitiu o parecer e as suas
oonciusoes sem que tivesse anaiisado, por nao Ehe ter sido enviado, 0 documento
essencial para se poder oonciuir que 0 custo da mao de obra tinha sido fator determinante
para a formuiagao do preoo contratuat: o contrato de prestagao de servioos de recoiha de
residuos solidos e urbanos ceiebrado entre a Camara de Viia Verde e a Ecorede% O
parecer, que se respeita enquanto tai, néo apreciou o contrato de prestagao de servigos
sobre 0 qua! era necesséria a pronrlrncia, docurnento essencial para aquela analise, e
apesar désso conciui que a componente cie mao de obra Endexada a Remuneragéo
Minima Mensa! Garantida foi fator determinants na formagao do preoo contratuak! Numa
primeira apreciagao, ate parece estarmos perante um parecer feito a medida de quem o
pediu! Acresce que sao conhecidas as imlmeras queixas dos municipes quanto a
deficiente recolha do lixo, havendo que concluir que em nada meihorou a cedénoia do
sen/igo a uma empresa privada. Bern peio contrariot Por outro lado, tém os Vereadores do
Partido Sociaiista soiicitado por indmeras vezes informagoes quanto ao grau de
cumprimento do contrato peia empresa Ecorede, sem que a Camara fornega essas
informagées. Vejam-se os pedidos de informagao formulados nas reunioes de Cémara de
vinte de novembro de dois mii e dezassete e subsequentes, bem assim como os diversos
emaiis, dirigidos ao Presidente de Cémara, sem que as informaooes soiécitadas tenham
sido prestadas. Nao é, portanto, possivel aos Vereadores do Partido Sociaiista aferir se o
contrato de recolha de lixo esta a ser cumprido peia empresa privada. A falta de
informagéo, ao rnesmo tempo que revela a vioiagao, peia Cémara, do dever de
informagéo, é indiciadora de possiveis incumprimentos contratuais por parte da empresa
Ecorede. Um dos incumprimentos ciaros da empresa ECOREDE foi na colocagao dos
setenta e cinco contentores subterréneos, apregados em mais de cinco mil euros cada, e
que contratualmente teriam de ser colocados nos primeiros doze meses, mas a empresa
chegou a demorar trinta e seis meses para terminar a coiocagao, com oiaro prejuizo para
o oonceiho de Vila Verde e evidente beneficio financeiro para a empresa! Os Vereadores
do Partido Sociaiista votariam favoravelmente qualquer proposta que tivesse oomo
objetivo a melhoria do servigo de recoiha do iixo, designadamente o aumento dos
circuitos e dos dias de recoiha ou da qualidade do servigo. Assim nao sendo, perante a
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/possibilidade deste executivo deliberar ou nao pela atualizacao de preco do contrato com

a ECOREDE, os Vereadores do Partldo Socialista nunca poderiam estar do lado dos
énteresses privados em prejuizo do bem piibiico que lhes compete defender, pelo que
votariam contra essa lamentavel proposta. Estamos certos de que a consciéncia do
Presidente de Camara, pelos evidentes Encumprirnentos e pela ma qualidade do servico
prestado, jamais incluiria na ordem de trabaihos uma proposta de deliberacao nesse
sentido. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------Os membros do Partldo Social Democrata repudiarn claramente as afirrnagoes
constantes da declaracao os Senhores Vereadores do Particle Socialista no que concerne
a falta de isencéo por parte da Associacao Nacional dos Municipios Portugueses para a
emissao do presente parecer. De facto todos os Municipios do Pals integram a referida
Associacao sendo rnuitos dos Senhores Presidente de Cémara, membros dos respetivos
orgaos de gestao, o que néo impede que a generalidade das Autarquias solicite a
colaboragao dos servicos da referida Associacao, no sentido de os apoéar na
interpretacao de normas legais e como suporte a tomada do decisoes, até porque a
Associacao Nacional dos Municiptos Portugueses tem como um dos seus objetivos
fundamentais apoiar as autarquias no cabal cumprimento das suas missoes. Nesse
sentido, consideramos abusiva e em certa medida ate injuriosa a alegacao dos Senhores
Vereadores do Partldo Sociaiista ao insénuarem uma eventual ingeréncia do Senhor
Presidente da Camera no teor do presente parecer proveniente da Associacao Nacional
dos Municipios Portugueses. De iguai modo consideramos tambern que estao a faltar a
verdade quando afirmarn que nao tem sido dada a informagao soiicitada, quando hoje
mesmo lhe foi entregue a documentacao relativa as questoes relacionadas com o
contrato de prestacao de servicos de recolha dos residuos soiidos urbanos
nomeadamente os relatorios mensais solicitados para os arios de dois mil e quinze ate
dois mil e dezassete, bem como informacao relativa ao local de lavagem de viaturas e
campanha de sensibilizacéo. Em simulténeo, embora tendo consciéncia que o
cumprimento por parte da empresa das suas obrigacoes contratuais pode pontualmente
apresentar deficiéncias, néo deixamos de avaliar positivamente o seu trabalho globai
designadamente pelo alargamento dos circuitos de recolha. Matéria diterente é aquela
que so apresenta em discussao a saber se o contrato da aquisicéo de servicos apresenta
comprovadamente a componente da mac de obra indexada a remuneracao minima
mensai garantida constitui fator determinante na formacao do preco contratual e se a
alteracao do salario minimo nacional tenha tido impacto substancial nos custos do service
prestado. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------Os Senhores Vereadores do Partido Socialista fazem a seguinte declaragao
de voto: Pelas declaracoes prestaclas pelos membros do executivo Partido Social
Democrata, em especial pelo Vereador Patricio Araflijo, que afirmou terem sido prestados
todos os esclarecimentos no que diz respeito ao contrato do servico de recolha de lixo,
declaramosz E falso que alguma vez tenha sido prestado aos Vereadores do Partido
Sociaiista todos os esclarecimentos relativos ao servico de recoiha de lixo. Alias, basta
analisar o pedido formulado na reuniao de camara de vinte de novembro de dois rnil e
dezassete para se perceber que taltam os esclarecimentos relativos as datas de
colocagao dos contentores subterraneos, que contratualmente teriarn de ser colocados
nos primeiros doze meses do contrato. Assim, desafia-se o Vereador Patricio Araéijo a
demonstrar quando e de que forma prestou esse esclarecimento, obrigacéo
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contratualmente prevista no contrato asslnado com a ECOREDE/REDE AMBIENTE. E que
ate a data, e com o intulto de encobrir a atuagao da ECOREDE/REDE AI\/iBlENTE, apenas
foram facultadas as localizagoes dos referldos contentores subterraneos. Nao o fazendo,
ou seia, nao cornprovando que todos cs esclarecimentos foram prestados, ficara para
todos ciaro, que este membro do executlvo municipal faltou a verdade nas declaragoes
proferldas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- --
----------0 Senhor Vereador Dr. Patricio Arafzjo, esclarece o seguinte: Relativamente as
questoes colocadas agora pelos Vereadores do Partido Socialista devo dizer que nao
estou a faltar a verdade pois ao contrario do que afirmam, a expressao “todos os
esclarecimentos “nunca fol por mim proferida, conforme alias se pode comprovar pelo
texto acima e facilmente se perceber quem esta de facto a taltar a verdade. -------------------
----------DELIBERAQAO: A Camara delibera, com trés votos contra dos Senhores
Vereadores do Partldo Socialista e com trés votos de abstengao dos Vereadores do
Partldo Social Democrata, indeferir o pedido apresentado peia empresa Ecorede,
para atualizagao extraordinaria do prego coritratual, de acordo com a portaria
nilrmero duzentos e dezasseis barra dezassete de vlnte de julho, pelo facto de
considerar que nos autos nao se apresenta ciaramente demonstrado que o
requisito do artigo segundo da portaria mimero cluzentos e dezasseis barra
dezassete de vinte de julho, se apresenta satisfeito devendo, por isso, promover~se
a audiéncia prévia da entidade interessada, para nos prazos legalmente
estabelecidos, se pronunciar sobre o sentido provavel da decisao.-------------------------
----------Zero dois zero tree.» Presente o processo zero um barra dois mil e dezassete
barra oitocentos e sessenta e quatro, em nome de Vielra & Lopes Limitada, relacionado
com a construcao de indtkstria transformadora, sita no lugar do Barreiro, Freguesia da Vila
de Prado, a solicitar a isencao do pagamento de taxas, ao abrigo do l'!l]lTlBl'O trés do
artigo vlnte e clnco-A do Regulamento de Liquidacao e Cobranca de Taxas em vigor, cuja
fotocopia se encontra lnserta de folhas duzentos e cinquenta e quatro a duzentos e
cinquenta e oito da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: Deliberado, por
unanimidade, isentar 0 requerente do pagamento de taxas, respeitante ao processo
zero um barra dois mil e dezassete barra oitocentos e sessenta e quatro, em nome
de Vieira & Lopes Limitada.---------------------------------------------------------------------------------
----------Procedeu-se a leitura da minuta da reuniao do executivo, a qual foi aprovada por
todos os elementos presentes na reuniao. -------------------------------------------------------------- -»
----------E nada mais havendo a tratar, pelo Senhor Vice~Presidente foi declarada
encerrada a reuniao eram onze horas e trinta e cinco minutes, da qual para constar e
devidos efeitos foi lavrada a presente ata que vai ser devidamente assinada,
conslgnando-se que todas as deliberacoes dela constante foram aprovadas em minuta
no final da reuniao, nos termos do ntimero trés do artigo cinquenta e sete da Lei ndmero
setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro, para surtir efeitos
imediatos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------~E eu, Olinda Macedo Lopes, Assistente Tecnico, a redigi, subscrevi e assino.------»

O Vice-Presidente da Camanai/q~%_L_<_,@/Z_5§’ZlJ’
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