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-~-~~---~~A0s cinco dias do mes de fevereiro, do ano de dois mil e dezoito, realizou-se l 
reuniéo ordinaria da Cémara Municipal de Vila Verde, no edificio dos Pages do Concelho,
sob a Presidéncia do Senhor Antonio Fernando Nogueira Cerqueira Vilela, na qualidade de
Presidente deste Crgao Autarquico, com a presenoa dos Senhores Vereadores, Manuel de
Olivelra Lopes, Jiilia Maria Carldade Rodrigues Fernandes, Patricio Jose Correia Pinto
Al'€ll]j0, José Augusto Margal Morals, Luis Loureiro de Castro e Ciaudia da Conceigao
Cachetas Pinto.-------------------------------------~----~--~~~~~~---~-——-----»-----------------------~~~~~~--~~---
--~~~-~~~-Seoretariou o Técnico Superior Nuno Miguel Lomba Mota.----~-~--------~~~~---------------
----------Verificada a presenga do ntimero legal de Vereadores fol pelo Senhor Presidente da
Cémara, declarada abeita a reuniao eram nove horas e trinta minutos.----------------------------
----------BALANCETE: Presente o resumo diario da Tesouraria relativo ao dia dois do mes
de fevereiro do ano dois mil e dezoito que acusava um saldo pecuniario de um milhao
quatrooentos e oitenta e sete mil e quinhentos e noventa e dois euros e vinte e trés
oéntimos.---------»-~-~—-—~-------------------------------~-~~~-~~--»~----------------------------~-----------~~---~--
---~~~-M-EXPEDIENTE: O que segue, acompanhado de todos os prooessos para verlficagao
da Excelentissima Edilidade.-~-----------------~-~»-~~--~~~~~-~—~-~-------------------------—~-~--------»~--~—-
----~-~~~-Presente, para aprovagao da Excelentissima Camara, a ata da reuniao ordinaria de
vinte e dois de janeiro de dois mil e dezoito, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas
catoize a dezanove da minuta da presente ata. DELIBERACAO: A Cémara, dellbera por
unanimidade, aprovar a referida ata.~-»--~------------------------------------—--—----------~~~~~~--------
-~--------ANTES DA ORDEM DO DIA:-------------------------------------------------------~~~--~»----------
----------Apresentado um voto do pesar do Dr. Rogério Pinto da Costa, cuga fotocopia so
encontra inserta a folhas vinte da minuta da presents ata:-------~»-~~~~---~~-~--~~------------~~»-----
~~~-------Faleceu no passado dia dezoito de dezembro, aos sessenta e quatro anos de
idade, o Dr. Rogerio Pinto da Costa. Tendo nascido em vinte e oito de abril de mil
novecentos e cinquenta e trés, na Freguesia de Celeiros, do concelho de Braga, era uma
figura bastante respeitada, quer pela forma como sempre sen/iu a causa ptiblica, quer pelo
modo abnegado como sempre encarou a sua carreira profissional. Licenciado em
Medicina, pela Universidade do Porto, iniciou a sua atividade de Médico de Clinica Geral
no Centro de Saiide de Vila Verde em um de agosto de mil noveoentos e oitenta e dois.
Tomou-se, na sua area, um profissional dedicado e um participante entusiasta das causas
ligadas a salide piliblica dos Vilaverdenses. Com grande nobreza de caréter, o Dr. Rogerio
Pinto da Costa veio posteriormente a ser designado Diretor do Centro de Saflde de Vila
Verde a partir de doze de junho de mil novecentos e noventa e seis. Dirigiu aquela
lnstituioao ciurante mats do uma década, até finals de dois mil e olto, momento em que,
juntamente com um grupo de colegas, fundou a prlmeira Unldade de Saflde Familiar do
concelho de Vila Verde, a USF: "Vida +". O Dr. Rogério Pinto da Costa era possuidor de um
eievado sentido cle responsabllidade e de um notavel altrulsmo. Reconhecendo o cariz
excecional do seu percurso e tomando o seu Iegado como um exemplo de participagzao
oivica e de entrega denodada a causa poblica, propoe~se que a Cémara Municipal de Vila
Verde, reunida no dia cinco de fevereiro de dois mil e dezoito, deiibere:-------~~~------------~~~--
-------~-~Um.- Aprovar e exarar na ata desta Reuniao um Voto de Pesar pelo falecimento do
Dr. Rogério Pinto da Costa;--------—---~—~-~---»-~-~---------------------------~~——-~~-—~--~-~----------~~~------
-~~--------Dois.- Manifestar a sua Familia as mais sentidas condoléncias, transmitindo-lhe o
teor desta deliberagao.----------~~~-----»~-~---------------------------~-»~-~~~—~-~------------------~~----------
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---------~A Camera Municipal aprova, por unanimldade, o voto de pesar pe/l
falecimento do Dr. Rogerio Pinto da Costa, manifestando a familia as mats sentidas
condoléncias.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-~-~~~--~~Um voto de pesar do Senhor Manuel Jose Duréies, cuja fotocopia se encontra
Enserta a folhas vinte e um da minuta da presente ata:----------------------------~--------~--~-~-~~--»
----------Faleceu no passado dia vinte e oito de janeiro o Senhor Manuel Jose Duraes,
antigo Presidents da Junta de Freguesia de Azoes, que exerceu de forma zelosa aquele
cargo ate meados da decada de oitenta, tendo sido eleito logo nos alvores do atual Regime
Democratico, no ambito do historico sufragio de mil novecentos e setenta e seis. Apos um
mandato de interregno, voltou a Presidencia da Junta de Azoes durante a década de
noventa, cumprindo assim uma longa serie de mandatos enquanto autarca local. Foi, por
isso, um cidadéio que vlveu de forma intensa e empenhada os primeiros anos da
democratizagao politica, social e economica do pals, colocando, ao servigo da Ribeira do
Neiva e do Concelho de Vila Verde a sua grande disponibilidade para 0 servigo publico e
para a causa do associativismo, bem como para a dinamizagao da economia local,
nomeadamente, enquanto empresario. Assim, tratando-se de um ex-autarca e de uma
respeitada figura local, que prestou relevantes servigos a vida oivica e democratica do
Concelho, figura de merito excecional cujo legado constitui um exemplo cle participagao
oivica e de entrega denodada a causa publica, propoe-se que a Camera Municipal de Vila
Verde, reunida no dia cinco de fevereiro de dois mil e dezoito, delibere:~~-~~~~~-------------------
~~~~~~~~~-Um.- Aprovar e exarar na ata desta Reunieo urn Voto de Pesar pelo falecimento do
Senhor Manuel Jose Duraes;----------------------------------------------—------------------------------------
----------Dois.- Manifestar a sua Familia as rnais sentidas condolencias, transmitindo-the o
teor desta deliberagao.-»~~-~~--------~~~-~~-------------~----~~---------------------------~-------------~~---~~-
~~~~~-~---A Cémara Municipal aprova, por. unanimidade, o voto de pesar pelo
falecimento do Senhor Manuel José Duraes, manifestando é familia as mais sentidas
condoléncias.--------------~----~-~--~~----~~~-~~~~~~-~--~-~-----------------------------L-~—~~-------------------
----------Uma questao formulada pelos Senhores Vereadores do Partido Soclalista:~-~-~~
----------"E do conhecimento dos Vereadores do Partido Socialista a existencia de um
abaixo assinado (que agora se anexa a esta ata, cuja fotocépia se encontra inserta de
folhas vinte e dois a vinte e cinco da minuta da presente ata) que tera sido enviado ao
Senhor Presidente da Camara Municipal de Vila Verde, e cujo assunto se intitulava de
“Processo de Licenciamento de obras de edificacao dois mil e dezoito barra quarenta e
dois e execucao de operagéo de loteamento mil duzentos e sessenta e dois barra dois mil".
Os subsoritores do abaixo assinado poem em causa o processo numero dois mil e dezoito
barra quarenta e dois relativo ao licenciamento de um paviihao para armazem, sito na
Freguesia de Oleiros, a decorrer no Municipio de Vila Verde por estar a ser promovido num
espaco que tinha sido previsto para zonas de equipamentos e espacos verdes no ambito
do licenciamento da operaoao de loteamento mil duzentos e sessenta e dois barra dois mil.
Do teor do documento conclui-se que 0 processo de loteamento mil duzentos e sessenta e
dois barra dois mil foi ticenciado pelo Municipio de Vila Verde, e foram executadas vérias
obras de urbanizagzao e construoao de pavilhoes, apesar de nao ter sido emitido 0 alvara
de loteamento por falta de pagamento das taxas devidas, concluindo-se, ainda, que as
obras de urbanizagao daquele loteamento foram apenas parcialmente, mas nao
concluidas, apesar do Municipio dispor de caucao para o efeito, e que, por via disso, foram
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constituidos por decisao judicial quatro lotes para salvaguardar os legitimos interesses
particulates que de algum modo foram afetados pela nao concretizacao da operacao
urbanistica. No mesmo documento os subscritores referem ainda que 0 Mu niolpio de Vila
Verde tem executado parte das obras urbanizaoao com recurso a materials e mao de obra
do Municipio. Aoreditando no teor do abaixo assinado, constata-se que:--------------------------
----------A Camara Municipal de Vila Verde llcenciou a operagao de loteamento mil duzentos
e sessenta e dois barra dois mil,-------------------------------------------------------—----~-~----~»-»-------
---------~Existia Cauoao para executar as obras de urbanizagao em caso de incumprimento
do promotor;-------------------------------------------------------------------------------------------------------~
----------Existiam interesses de teroeiros a ser salvaguardados;-------------------—-~»~-~-------------
--~~---~~~A operagao urbanistica contribuia para a oonsolidaceo da zona industrial de
Oleiros;-~~~~~~-~---------------~~~-~»--------------------------------------------------------»~-W-~~-~--------------
~~~~~~~~~~O interesse publico fol afetado, designadamente em materia de fixagao de novos
investidores e de ordenamento do territorio; ---------------------------------------------------------------
——————————Que a utilizaoao de meios materials e humanos do Municipio a favor de privados
pode configurar um ato ilicito punivel por Lei;---------------~-~~»~~~~--~—-~———~--—-~--~~----------~-~-~~~--
----------Perante isto, é dever dos Vereadores do Partido Socialista, questionarem:------
~~~»~——~~-Porque motivo o Municipio de Vila Verde nao executou a caugao de que dispunha
para executar as obras de urbanizaoao?-----—--------------------------------~--—-—~~~—---------~-----—~--
---------~Porque motivo as operagoes urbanlsticas posteriormente promovidas nao
respeitaram a solugao urbanistica licenciada pelo Municipio atraves do processo mil
duzentos e sessenta e dois barra dois miI?;-------------------»---~-~-~~—-~~~~~——~—-—-~--------------------
----------Como considera possivel a luz dos instrumentos de Planeamento e Ordenamento
do Territorio vigentes para o concelho de Vila Verde que seja aceite o pagamento de
compensacoes por néio cedencia de areas para espaoos verdes e equipamentos quando
esses espagos séio escassos e a sua necessidade nao se encontra satisfeita para o local
de operagao urbanistica?-------------------------------~------------------------------------------~~~-~--~------
--~~~—--~--Foram ou nao utilizados recursos do Municipio, designadamente materials, sen/igos
de maquina e mao de obra, entre outros, na execugao do obras de urbanizagao do
loteamento promovido pela Palpite Expressivo, S.A.?---------------------------------------------------
------~---Em Caso afirmativo, como considera legalmente possivel utiiizar esses recursos
uma vez que aparentemente tal conduta pode configurar um ato ilicito punivel por Lei?------
~~~-------Pronunciou-se o Senhor Presidents da Camara, esclarecendo que “todos os
esclarecimentos serao prestados em devido tempo. No que concerne a utllizagao de meios
do Municipio para execugao das obras, desconhece-se, totalmente, qualquer utilizaoao
nesse sentido"~-—~~~~»~---------------------------------------------------~---~-------------------------------------~
----------Outra questao formulada pelos Senhores Vereadores do Partido Socialista:~~~-
----------“Chegou ao conheclmento dos Vereadores do Partido Sociaiista que varios
habitantes da Freguesia de Turiz se tem queixado de problemas decorrentes do armazem
utilizado pela empresa ECOREDE/REDE AMBIENTE como base logistica para os camioes de
recolha de lixo. Séo relatos de barulhos durante a madrugada, iavagem de camioes em
oondiooes inadequadas e muitas duvidas quanto a licenoa concedida e ao fim a que o
pavilhao esta efetivamente a ser utilizado uma vez que 0 mesmo esta aparentemente
implementado em zona residencial. Nesse sentido, anexa~se agora documento, cuja
fotocopia se encontra inserta de folhas vinte e seis a vinte e oito versos da minuta da
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presents ata, que sera ja do conhecimsnto do Senhor Presidents ds Cemara, solicitando-
lhs que se pronuncis rslativamsnte a exposigao feita pelos subscritores do documento e
esclareca sobre 0 licenciamento do pavilhéio em qusstao e se esse licenciamsnto esta
ajustado a utllizacao que lhs e dads pela empresa que recolhe o lixo em Vila Verds."---------
----------O Senhor Presidents cla Camera comunica que: “os esclarscimentos psdidos
serao prsstados pelos servicos em devido tempo". ------------------------------------------------------
----------Ainda outra qusstao formuiada peios Senhores Vereadores do Partido
Soclalista:------------------------------~~-------------------------------------~~--~--~------------~~--~------------
-—~~------Questiona-se sobre o processo E barra quatro mil sstscentos s quarenta barra dois
mil s dszasssts em nome de Ana da Silva Araujo, residents na Freguesia de Oleiros,
solicitando ao Senhor Presidents esclarecimentos pormenorizados sobre as diligencias
tomadas pelo Municipio de Vila Vsrds.»~-~-~-~-~~-»~-—-~--»-~-~-~~~~--~—~———--——~-—-—----~-----------~»-~---
----------O Senhor Presidents da Camara comunica: “Dssconhsce-se, em concreto, a
que se refers o processo sm assunto, pelo que, sera solicitado aos servigos que avsriguem
a questao". ---------------------------------------------------------------------------------------------------------~
~--~~~-»--ZERO DOlS.- DIVERSOS.» Zero dois zero um.- A proposta numsro mil quinhsntos
s sstenta e nove barra dois mil e dezoito, aprssentada pelo Senhor Vereador da Qualidade,
Ordsnamsnto s Gestao do Territério, instruida com as informacoss da Chefs ds Divisao de
Rscursos Humanos, Dr.“ Dulce Filips, s do Chefs da Divisao de Urbanizacéio e Edificacao,
Arquiteto Jose Figuelras, relative a Consolidacao definitive da mobilidade intercarreiras de
Cesar Augusto it/Iota Cerqueira, cuja fotocopia se encontra inssrta de folhas vinte e nove a
quarenta da mlnuta da presents ata. DELIBERACAO: A Cémara delibera, por maloria,
com a abstengéio dos Ssnhores Vereadores do Partido Socialista aprovar a
consolidacao definitive da situacao de mobilidade do trabalhador Cesar Augusto
Mota Cerqueira, nos termos da proposta apresentada.------------------------------------—~~»~---
-~~-------Os Senhores Vereadores do Partido Socialista apresentam, a seguinte
deciaragao: Por se tratar de materia estritaments administrative os Vereadores do Partido
Socialista abstem-se.-----~-~~~~--~-------------------------------------------------------~~~~~------------~-~~—~-
-.---------Zero dois zero dois.- A proposta niimero mil novecentos s trinta s cinco barra dois
mil e dezoito, aprssentada pelo Senhor Vereador da Qualidade, Ordsnamsnto e Gsstao do
Territorio, instruida com as informacees da Chefs de Divisao de Rscursos Humanos, Dr.“
Dulce Filips, e da Chefe da Divisao Juridica, relativa a Consolidacéio definitiva da
mobilidade interoarreiras de Otilia de Jesus Pinhsiro Femandes, cuja fotocepia ss encontra
inssrta de folhas quarenta s um a quarenta e oito da minuta da presents ata.
DELIBERACAO: A Céimara delibera, por maloria, com a abstencao dos Senhores.
Vereadores do Partido Sociallsta, aprovar a consolidagao definitiva da situacao de
mobilidade da trabalhadora Otilia de Jesus Pinhsiro Fernandes, nos termos da
proposta apresentada.-----------------~---~-~--~~~~~-~~~~-~~~~~~-»~~~~~-----~-----------------~~~~~------------
~~~-------Os Senhores Vereadores do Partido Sociallsta apresentam, a seguinte
declaracao: Por ss tratar de materia sstritaments administrative os Vereadores do Partido
Socialists abstém-se.------~~-~-~-»~~»------------------------------------------~~~~~-~--~----~----------------~~~
----~~-~—-Zero dois zero trés.- O processo ntimsro zero um barra dois mil s dez barra
quinze mil quatrocentos e quarenta e um, em nome ds Artur Ramos Peixoto, relativo a
caducidade da licenca ds construcao de uma habitagao sita no lugar da Gandara, da
Fregussia de Turiz, prevista na allnea d), do numero tres, do artigo sstenta e um, do
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Regime Juridico de Urbanizagao e Edificacéo, cuja fotocopia se encontra inserta a folhas
quarenta e nove da minuta da presents ata. DELIBERACAO: Deliberado, por
unanimldade, declarar a caducidade da licenca de construgao, ao abrigo do disposto
no mimero cinco, do artigo sstenta e um, do Regime Juridico de Urbanizagao e
Ediflcacao por forca da apllcacao do disposto na alinea ct), do mimero trés, do
referido artigo sstenta e um, nos termos das informagoes constantes no referido
process0.—~---~~-»----------------------------------~~~-~-~~~~~~-~~~~~-—-~-~-—~--~~~—-~~—~—~-—-~~—--------------~--~
-----~-~-~Zero dois zero quatro.- O processo nllimsro zero um barra dois mil e dez barra
duzentos e sstenta e cinco, em nome de Maria ds Lurdes Lsitao Azevedo, relativo a
caducidads da licenca de construgao ds uma habitacao sito no Iugar ds Lameirinhas, da
Fregussia de Rio Mau, prevista na alinea d), do numero tres, do artigo sstenta e um, do
Regime Juridico de Urbanizacao e Edificaoéo, cuja fotocepia se encontra inserts a folhas
cinquenta da minute da presents ata. DELIBERACAO: Deliberado, por unanimidade,
declarar a caducidade da licenga de construcéio, ao abrigo do disposto no nijimero
cinco, do artigo sstenta e um, do Regime Juridico de Urbanizagao e Edificagao, por
force da aplicagéo do disposto na alinea d), do nfimero trés, do referido artigo
sstenta e um, nos termos das informagoes constantes no referido processo."--------—~
-~-~—--~--Zero dois zero cinco.- Uma informagao, prestada pelo Engenheiro Jose Bezerra,
relativa a Proposta de Aitsracao do Plano de Pormenor da Zona Envolvents a lgreja Matriz
de Vila Verde, do prazo de elaboraceo, dos respetlvos termos ds referéncla, da dispense
de Avaiiagao Ambiental Estratégia s absrtura do periodo de participagao ptzblica, cuja
fotocopia se encontra inserts ds folhas cinquenta e um a sessenta e quatro da minute da
presents ata.-----------~~~~~---------------------------~~~~»----~»-~-------------------M-----~~-----~~~-—~---------
--------~~Os Senhores Vereadores do Partido Socialista apresentam a seguinte
proposta alternative, cuja fotocepia se encontra inserta a folhas sessenta e cinco da
minuta da presents ata: “A Altsracao do Plano de Pormenor da Zona Envolvente a lgreja
Matriz de Vila Verde, como bem refers o Senhor Engenheiro Bezerra na sua informacao, ja
foi proposta e votada favoravslmente pelo anterior executivo camarario em seis de
fevsreiro de dois mil e dezassets, ssndo publicitado o inicio dessa alterageo em Diario da
Republica, ll Serie, nfiimero cinquenta e tres, ds dezassete de marco de dois mil e
dezassete, havendo sido fixado o prazo csnto s cinquenta dias para realizar tal alteracao,
conforms entéo proposto pelo sobredito técnico. Posteriormente, em dezasseis de junho de
dois mii e dezassete, o Senhor Engenheiro Bezerra veio propor uma prorrogagao do prazo
por mais csnto e oitenta dias uma vez que nao tinha sido possivel concluir a alteracao do
Plano de Pormenor da Zona Envolvents e lgreja Matriz de Vila Verde no prazo inicialmente
fixado. Da informacao prestada, era por mais evidente que a atteragao, nao estando
concluida, estarla em fase adiantada, justificando-se, por isso, a prorrogacao do dito prazo.
Estando praticamsnte esgotado o prazo de prorrogacao concedido, surpresndsntemsnts, o
mesmo tecnico vem agora dizsr que a alteracao ao plano de pormenor neo se concretizou
em boa medida porque a alteragao decorreu num periodo de eleigoes ievando a que
algumas decisoes nao fosssm possiveis de tomar e porque a atteracao estaria dependents
do projeto da capela mortuaria. Esta justificacao é inaceitavel por dois motivos: primeiro
porque 0 exscutivo nao estava impedido de tomar decisoes. Se assim fosse, como se
justifica que se tenham aberto concursos e adjudicado empreitadas s sen/icos de varios
milhoes de euros durants 0 periodo de pre-campanha e de campanha eleitorais, sendo que
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alguns desses projetos, como o projsto da adega deveriam tsr sido objeto de uma profunda
analise e discussao alargada e nao apenas aprsssntado como projstos consumados?
Segundo, porque sntsndemos que nao devs ser um projeto de uma capela mortuaria a
condicionar um plano de pormenor, mas antes um piano de pormenor a ditar as regras a
observar na elaboracao do projeto da capela mortuaria. Nao podemos, por isso aceitar as
justificacoes aprssentadas. Por outro lado, a apresentacao de novos termos de referéncia
para elaboracao da aiteracao do Plano de Pormenor da Zona Envolvents a lgreja Matriz de
Vila Verde introduz aqui a necessidade de um novo procsdimento para aquisicao de
servioos; pergunta-se, pois: que trabalho foi realizado durants cerca ds um ano e quanto
custou aos cofres do Municipio uma vez que das informacoss prestadas tudo indica que
estaria a ser dssenvolvido o sstudo da alteracao ao referido piano ds pormenor? E agora,
qual val ser o dsstino desse mesmo trabalho? Vai ser aproveitado, ou simplesmsnte
dsitado ao lixo? Estas sao perguntas para as quais exigimos respostas, pols esta situaoao
e lesiva quer para o interesse ptiblico quer para o interesse dos agsntes economicos que
pretendem realizar seus invsstimsntos e que se veem privados de os fazer por culpa de
um executivo do Partido Social Dsmocrata que, inexplicavelmsnte, tarda a concretizacao
da alteracéio a um piano de pormenor que ditara as regras a observar para a zona
snvolvents a igrsja de Vila Verde. Nao podemos acsitar que a alteracao do Plano de
Pormenor da Zona Envolvents a lgreja Matriz de Vila Verde se prolongue por muito mais
tempo. Por isso, sem prejuizo das rsspostas as questoes formuiadas os Vereadores do
Partido Sociaiista propoe que o prazo seja de csnto e cinqusnta dias (e neo os trezentos e
sessenta dias constantes da proposta lnicial), conforms tinha sido proposto inicialmente
peto Senhor Engenheiro Bezerra no inicio deste processo votado pelo anterior executivo
em ssis de fsvereiro de dois mil e dezassete."-----------------~-~~-~~----~“~--~~----~~----------------~~
-----~--~-A proposta formulada pelos Senhores Vereadores do Partido Socialista nao
fol aprovada, atentos os votos contra. dos membros do exscutivo Partido Social
Democrata.-----~~-------------~--~~-~~-~-----------------------------~--------------------------——---~---------—~--
----------DELIBERACAO: A Céimara delibera, por unanimidade, determinar o inicio ao
procedimento de alteragao de Pormenor da Zona Envolvents a lgreja matriz ds Vila
Verde, que deveré estar concluido no prazo de trezentos e sessenta dias e aprovar
os respetivos termos de referéncia ansxos. Mais delibera qualificar a Alteragao do
Plano de Pormenor da Zona Envolvents a lgreja Matriz de Vila Verde como suscetivel
de nao ter efeitos significativos no ambiente e como tal, estarem reunldas as
condicoes para propor a sua nao sujeigao a Avaliagao Ambiental Estratégica para a
presents proposta de aiteracéo do Plano, nos termos do disposto nos mimsros um e
dois do artigo sstenta e oito do RJlGT - Regime Juridico dos lnstrumentos de Gestao
Territorial, ds oatorze de junho, e nos artigos terceiro e quarto do Decreto-Lei
niimero duzentos e trlnta s dois barra dois mil e sets, de quinzs de junho, com as
alteragoes introduzidas pelo Decreto-Lei nirmero cinquenta e oito barra dois mil e
onze, de quatro de maio. Determina-se a abertura de um periodo para formulageo de
sugestoes por quaiquer interessado ou para apresentacéo de informagoss sobre
quaisquer questoes que possam ser consideradas no ambito do procedimento de
alteragao do Plano, com a duragao de quinzs dias titeis, ao abrigo do disposto no
nilmero um, do artigo sstenta e ssis, do Regime Juridico dos lnstrumentos de
Gestao Territorial.-»~-~~---------------------------~~----»-»»-~~---~---------------------------------~~~----------
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----------Os Ssnhores Vereadores do Partido Socialists apresentam a ssguint
declaragao: “votamos a favor entendendo que seria desejavsl a reducao do prazo".~~~~~»--~~
----------Os Ssnhores Vereadores do Partido Social Democrata aprssentam a seguints
declaragao: "Votamos a favor da presents proposta cujo objstivo e conciuir o processo no
mais curto espaco de tempo possivel, sendo que o ntimsro de dias definido (trezentos e
sessenta) rspresenta, apenas, uma margem de seguranga para que as entidades
envolvidas possam smitir os ssus pareceres, de forma a que o processo nao tsnha ds ser
sistematicaments reiniciado."------------------~---~~~~-~-~-----»~---»—--------»-~--»~----~~~~--~—-—-------------
--------~-Zero dois zero seis.- Presents, para sfeitos ds decisao de aciiudicagao, os
relatorios ds analisss ds propostas refersntes ao procedimento de concurso tendsnte a
execucao da empreitada designada por "Requalificacao e Modernizacao da Escola Basics
de Prado", cuja fotocépia se encontra inserta de foihas sessenta s ssis a sessenta e nove
da minuta da presents ata. DELIBERACAO: A Camara delibera, por unanimidads,
adjudicar a empreitada ao concorrsnte BG Build Grow SA, pelo valor de
1.357.705,43€ (um milhéio trszsntos s cinquenta s sets mil setecentos e cinco euros e
quarenta e trés céntimos), conforms proposto no Relatério Final de analise de
propostas slaborado pelo Jfiri do concurso.—-~~~~-~--~-~~~-~~~-----~--~~---~-——---»---------—~~~—~----
.-----~~~--Zero dois zero sste.- Presents, para sfeitos ds dscisao de adjudicacao, os
rslaterios de analisss ds propostas refersntes ao procedimento ds concurso tendsnte a
sxecucao da empreitada designada por “Requalificacao s Modernizaceo da Escola Basica
de Vila Verde”, cuja fotooopia se encontra inssrta ds folhas sstenta a csnto s sets da
minute da presents ata. DELIBERACAO: A Camara delibera, por unanimidade,
adjudicar a empreitada ao concorrente Engimov Construgées SA, pelo valor de
1.321.620,00€ (um milhao trszentos e vinte s um mil seiscentos s vinte euros),
conforms proposto no Relatério Final de anéliss ds propostas slaborado pelo Jfiri do
concurso.~~~»---------------~~-~-~---------------------------------------------~--—------------—-----------------~~
----------Zero dois zero oito.~ Presents, para sfeitos ds decisao ds adjudicacao, os
relaterios ds analises de propostas refersntes ao procedimento de concurso tendente a
exscucao da empreitada designada por “Rsds de Saneamento da Frsguesia de Prado",
cuja fotocépia ss encontra inserta ds tolhas csnto e oito a csnto e trinta s cinco da minuta
da presents ata. DELIBERACAO: A Camera delibera, por unanimidade, adjudicar a
empreitada ao concorrents Martins & Filhos SA, pelo valor de 702.283,63€
(setecentos e dois mil duzentos e oitsnta e trés euros e sessenta e trés centimos),
conforms proposto no Relatério Final de anélise ds propostas slaborado pelo Jilri do
concurso.---------------------------------~~~~»»~~~~~~-~------------------------------------------------------------
—~~-~-----Os Senhores Vereadores do Partido Socialista apresentam a seguints
declaragao: "Votamos favoravelrnente este ponto da ordem ds trabalhos por
considsrarmos urgsnte a concretizacao da Reds ds Saneamento na Vila de Prado, no
entanto surgsm-nos series resen/as quanto ao rslaterio de analise s a exclusao de uma
proposta inferior a proposta que o jC|ri propoe que recaia a adjudicacao. Parece—nos
estarmos perante criterios pouco objstivos que sewiram para sxcluir um concorrente e
proceder a adjudicacao da obra a outro dos concorrsntes. Porque?"---------------~-~~~~----------
—--~~~~~~-O Senhor Presidents da Cémara apresenta a seguints deciaracao: “lnformo que
todo o processo fol acompanhado por um Juri que o analisou ds uma forma isenta e
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Aautonoma, avaliando todas as condicoss inersntes ao procedimento srn curso, de forma a
que fosse cumprida toda a lsgalidads”. ---------------------------------------------------------------------~
----------Zero dois zero nove.- Presents o processo nijimsro zero tres barra dois mil e
dezoito barra sessenta, em nome de Cecilia Gods Arafijo Vivas, sito no iugar de Albsrgaria
da Uniao das Fregussias do Vade, para emissao de parscer sobre a constituicao de
compropriedads, ao abrigo do artigo cinqusnta e quatro, numsro um da Lei ntimero
noventa e um barra noventa s cinco, de dois de setembro, na rsdagao que lhe fol confsrida
peia Lei numsro sstenta barra dois mil e quinzs, ds dezasssis ds jultio tsndo em conta o
teor das informacoss tecnicas, cuja fotocopia se encontra inssrta de folhas__ csnto e trinta e
ssis a csnto e trinta s nove da minuta da presents ata. DELIBERACAO: A Camara,
delibera, por unanimidade, smitir parscer favoravel relativaments ao presents
pedido apresentado ao abrigo ao abrigo do artigo cinqusnta s quatro, nflmero um,
da Lei nfimero noventa e um barra noventa e cinco, de dois de sstembro, na rsdacao
que lhe fol conferida pela Lei niimero sstenta barra dois mil e quinzs, de dezasseis
de julho, tsndo em conta o teor das informagoss técnicas.--~-~»-~~-—~~~~~-~—--------------~~~-~
~--~-~—-—-Zero dois dez.- Uma proposta, aprssentada pelo Senhor Presidents da Camara,
relacionada com a Constituicao do Conssiho Municipal ds Educacao, para o atual mandato
autarquico. Sobrs o assunto a Tecnica Superior, Dr? Silvia Rodrigues, prssta uma
informacao cuja fotocopia ss encontra inserta de folhas csnto e quarenta a csnto s
quarenta e tres da minuta da presents ata.-------------------------------------------------------------~~-~
----------Os Senhores Vereadores do Partido Socialists apressntam a seguinte
questao: "Considerando que 0 Senhor Presidents se disponibilizou para “sntregar
rssponsabilidades" aos Vereadores do Partido Socialists, qusstionamos quem do Partido
Socialista vai integrar a lista proposta nests ponto da ordem ds trabalhos".-~~------------------~~
----—~~~--O Senhor Presidents informa: “Os slementos que integram 0 Conselho Municipal
ds Educacao sao aquslss que sstao definidos na Lei, conforms exposto na proposta aqui
aprssentada s que rssulta de nomsacoss ds algumas entidades s ds processes slsitorais
que decorrsm entre pares relativaments as outras entidades que compoem ssts conselho.
Mais uma vez 0 Partido Socialista dsmonstra tsr dssconhecimento absoluto daforma como
e feita a dssignacao s composicao do Conselho Municipal".-----------------------~----~-------------
~-------~-DELIBERACAO: Deliberado, por unanimidade, aprovar a composlgao do
Conselho Municipal de Educagao, para 0 atual mandato autarquico. Remeta-se a
referida proposta a Assemblsia Municipal para dsliberar a respetlva nomeagao.---------
~~--------Zero dois onzs.- Presents um oficio da ATAHCA - Associacao de Dssenvolvimsnto
das Tsrras Altas do Homem Cavado s Ave, a solicitar indicacao do reprssentante e um
suplente da Camara Municipal nos Orgaos daqusla Associacao, cuja fotocopia ss encontra
inserta a folhas csnto s quarenta e quatro da minute da presents ata.-----------------—-----------
—~~~------Os Senhores Vereadores do Partido Socialists apressntam a seguinte
questao: “Considerando que o Senhor Presidents ss disponibilizou para “sntregar
rssponsabilidades" aos Vereadores do Partido Socialista, questionamos quem do Partido
Socialista val integrar a lista proposta nests ponto da ordem ds trabalhos". —~------------—-—-~~--
---------~DELlBERACAO: A Camara delibera, por unanimidade, indlcar como membro
efstivo o Senhor Vereador Manuel Lopes e como membro supiente 0 Senhor
Vereador Luis Castro.------------------------------------------------------------------------------------------
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----------Zero dois dozs.- Uma informacao, aprssentada pela Chefs ds Divisao ds
Rscursos Humanos, Dr?‘ Dulce Filips, rslativa a Consolidacao da mobilidade intercarrsiras
ds Rosa Eugenia Martins Persira s Ldcia de Fatima Nogusira Marques, cuja fotocopia se
encontra inssrta ds folhas csnto s quarenta s cinco a csnto s sessenta e um da minute da
presents ata. DELIBERACAO: A Camara delibera, por unanimidade, revogar
parclalmente a deliberagao tomacla em reuniao ordinaria da Camara Municipal de
oito ds maio de dois mil e dezassste, no que concerns exciusivaments ao
posicionamento remuneratorio das colaboradoras em aprsgo, permitindo o rsspetivo
posicionamento na segunda posicao da respetlva tabela de vencimentos a que
corresponds o valor de 1.20'i,48€ (mil duzentos e um euros e quarenta e oito
céntimos), com sfeitos a partir de um de janeiro de dois mil e dezoito, tendo em
considsracao a sxposigao das trabalhadoras e o teor da informacao tecnica da Chefs
de Divisao de Rscursos Humanos, de trinta e um de jansiro de dois mil s dezoito, s a
informacao da Divisao de Administracao e Finances, no que concerns a
cabimentacao financeira de um de fsvereiro ds dois mil s dezoito.--------~~-~----------------
-~~~-——~~-Procsdsu-ss a leitura da minuta da rsuniao do sxscutivo, a qual foi aprovada por
todos os slementos presentes na reuniao.------------------------------------------------------------------
----------E nada mats havendo a tratar, psio Senhor Presidents foi declarada sncerrada a
rsuniao eram dez horas e quarenta e cinco minutes, da qual para constar e dsvidos sfeitos
foi lavrada a presents ata que val ser devidamsnte asslnada, consignando-se que todas as
dslibsracoes dsla constants foram aprovadas em minuta no final da rsuniao, nos termos do
D0|T|e|'O tres do artigo cinqusnta s sets da Lei nilimsro sstenta s cinco barra dois mil e
trezs, ds doze ds sstembro, para surtir sfeitos imediatos.---------------»-----»--~»------—~~—~—¥--------
----~—--~~E eu, Nuno Miguel Lomba Mota, Tecnico Superior, a rsdigi, subscrevi s assino.------

O Presidents da Camara,
\ ____V " " _.

OSscrstario, /A Cg/wad
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