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ATA DA REUNIAO ORDINARIA DE 19/04/2018

----------Aos dezanove dias do més de abril, 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 Antonio Fernando Nogueira Cerqueira Vilela, na qualidade
de Presidente deste Orgao Autarquico, com a presenga dos Senhores Vereadores,
Manuel de Dliveira Lopes, Julia Maria Caridade Rodrigues Fernandes, Patricio José
Correia Pinto Araujo, José Augusto Maroal Morals, Luis Loureiro de Castro e Claudia da
Conceioao Caohetas Pinto.---------------------------------------------------------------------------------------------Secretariou o Técnico Superior Nuno Miguel Lomba Mota.------------------------------------------Veriﬁcada a presenga do numero legal de Vereadores foi pelo Senhor Presidente
da Camara, declarada aberta a reuniao eram nove horas e trinta minutos. -------------------------------BALANCETE: Presente o resumo diario da Tesouraria relativo ao dia dezoito do
mes de abril do ano dois mil e dezoito que acusava um saldo pecuniario de um milhao
noveoentos e noventa e um mil e quatrooentos e noventa e trés euros e quarenta e quatro
céntimos, cuja fotooopia se enoontra inserta a folhas vinte e seis e vinte e sete da minuta
da presente ata. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------EXPEDIENTE: O que segue, aoompanhado de todos os prooessos para
verificagao da Exoelentissima Edilidade. ---------------------------------------------------------------------------Presente, para aprovagao da Exoelentissima Camara, a ata da reuniao ordinaria
de nove de abril de dois mil e dezoito, cuja fotocopia se enoontra inserta de folhas vinte e
olto a trinta e quatro da mlnuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Cémara delibera,
por maioria, com abstengao do Senhor Presidente da Cémara, aprovar a referida
ata. O Senhor Presidente absteve-se por néo ter estado presente na reuniao a que
diz respeito a aludida ata.----------------------------------------------------------------------------------~
----------ANTES DA ORDEM DO DlA:-------------------------------------------------------------------------------Foram entregues pelo Senhor Presidente da Camara diversas respostas a
pedidos de esolareoimento solicitados pelos Vereadores do Partido Sooialista, oujas
fotocopias se encontram insertas de folhas trinta e oinoo a quarenta e quatro da minuta da
presente ata. O Senhor Presidente referiu, ainda, que se encontram pendentes algumas
respostas, cuja auséncia é motivada, sobretudo, pelo faoto da Dr. Sofia Sampaio se
encontrar hospitalizada. -------------------------------------------------------------------------------------------------Apresentada a seguinte questao pelos Senhores Vereadores do Partido
Socialista: Na reuniao do passado dia vinte e dois de janeiro do oorrente ano, depois de
terem tomado oonheoimento dos anseios dos pals/encarregados de eduoaoao dos alunos
da Escola EB de Moure, relacionados com a falta de ligagao do sistema de aqueoimento
nas salas de aula, os Vereadores do Partido Sooialista questionaram o Senhor Presidente
da Camara e a Senhora Vereadora da Eduoagao sobre quais as medidas que pretendiam
adotar por forma a dotar as nossas escolas do oonforto neoessarlo ao bem-estar flsioo e
psiquioo das nossas crianoas. Ora, conforme se pode constatar do teor da ata da
mencionada reuniao foi afirmado pela Senhora Vereadora da Eduoagao, e passamos a
citar: “No que conoerne a segunda questao informa-se que ja foi celebrado oontrato,
assinado no dia oinco de janeiro, com um prazo de execugao de trinta dias, tendente a
resolugao definitiva da situagao". Ou seja, o problema fioaria resolvido até cinoo de
fevereiro. Ora, apesar de ter aﬁrmado que existia oontrato assinado e com execugéo de
trinta dias o certo é que, ate a presente data, deoorridos mais de oento e vinte dias, a
situagao ainda se enoontra por resolver. Faoto que motivou, mais uma vez, a entrega por
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parte dos encarregados de educacao de um requerimento junto deste Municipio onde é
solicitada uma atuacao definitiva - conferir documentos que agora se juntam, cuja
fotocopia se enoontra inserta de folhas quarenta e cinco a quarenta e sete da minuta da
presente ata. Pretendem, assim, os Vereadores do Partido Socialista ver esclarecida esta
questao, designadamente, ser informados se a Senhora Vereadora da Eduoaoéo prestou
falsas declaracoes na reuniao de vinte e dois de janeiro quando afirmou que havia sido ja
assinado contrato com execucao e trinta dias para uma resoluoao da situacéo - solicita-se
copia do contrato. Na eventualidade de existir efetivamente o referido contrato,
questionam-se o Senhor Presidente da Cémara e a Senhora Vereadora de quais os
motivos para a persistente falta de funcionamento do sistema de aquecimento naquela
escola. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Senhora Vereadora da Educagao, Cultura e Agao Social pronunciou-se nos
seguintes termos: “Nao foram prestadas quaisquer falsas declaracoes. Os
esclarecimentos solicitados serao prestados pelos sen/loos oportunamente.”------------------

----------ZERO UM.- CONHECIMENTOS BARRA RATlFlCA(}DES.- Zero um zero um.Para conhecimento do executivo, presentes as listagens elaboradas pela Divisao de
Aguas e Saneamento, relativas aos despachos proferidos pelo Senhor Vereador do
Ambiente, Desporto e Atividades Economicas, em prooessos de fornecimento de agua e
recolha de aguas residuals domésticas, cuja fotocopia se enoontra inserta de folhas
quarenta e oito a oinquenta e um da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Camara
toma conhecimento.----------------------------------------------------------------------------------------------------Zero um zero dois.- Para conhecimento da Excelentissima Camara, presente
uma informacao, prestada pela Chefe da Divisao de Recursos Humanos, relativa a
proposta numero novecentos e noventa de dezassete de janeiro de dois mil e dezoito e
relacionada com a orcamentacao e gestao das despesas com pessoal/opcao gestionaria
- resposta da Direcao Geral das Autarquias Locals, cuja fotocopia se enoontra inserta de
folhas oinquenta e dois a oinquenta e sete da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A
Cémara toma conhecimento.------------------------------------------------------------------------------~
----------Cs Senhores Vereadores do Partido Socialista apresentam a seguinte
declaragao: Os Vereadores do Partido Socialista tomam conhecimento da posicao da
Direcao Geral das Autarquias Locals, no sentido da proibicao de alteracoes de
posicionamento remuneratorio em dois mil e dezoito por opcao gestionaria. -----------------------------Zero um zero trés.- Para ratificagao da Excelentissima Camara, presente o
processo zero trés barra dois mil e dezoito barra cento e setenta e nove, em nome de
Angelina da Conceicao Martins da Rocha, sito no lugar de Real, da Freguesia de Aboim
da Nobrega e Gondomar, relativo a emissao de certidao de compropriedade, nos termos e
condigoes da informacao técnica e parecer do Chefe da Divisao de Urbanizacao e
Edificacao, constantes do processo, cuja fotocopia se enoontra inserta de folhas
oinquenta e oito a sessenta e um da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: Retirado
deste ponto da ordem de trabalhos, uma vez que néo se trata de uma ratificagao.--»
----------Zero um zero quatro.- Para ratificacao da Excelentissima Cémara, presente o
processo zero trés barra dois mil e dezoito barra cento e setenta e sete, em nome de
Joao de Lima Batista, relativo a ratificacao da emissao do parecer favoravel tendente a
emissao de certidao de compropriedade, nos termos e condicoes da informacao técnica e
parecer constantes do processo, cuja fotocopia se enoontra inserta de folhas quinhentos e
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noventa e sete a seiscentos e duas da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A
Camara delibera, por unanimidade, ratificar o ato praticado.--------------------------------------------ZERO DOlS.- DlVERSOS.- Zero dois zero um.- Presente uma informacéo,
prestada pelo Chefe da Divisao da Educacao e Promocao Social, relativa a atribuicao de
um apoio financeiro no montante de € 1.000,00 (mil euros), a coletividade Movimento de
Jovens Oleirenses, para aquisicao de Cavaquinhos, no ambito da criacao de uma Escola
de Cavaquinhos na Freguesia de Oleiros, cuja fotocopia se enoontra inserta de folhas
sessenta e dois a sessenta e quatro da minuta da presente ata. DELIBERAQAO:
Deliberado, por unanimidade, atribuir o apoio financeiro no montante de 1.000,00 €
(mil euros),1,a,1coletividade Movimento de Jovens Oleirenses, para aquisigao de
Cavaquinhos, no ambito da criagao de uma Escola de Cavaquinhos na Freguesia de
Oleiros.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zero dois zero dois.- Presente uma informacao, prestada pelo Chefe da Divisao
da Educacao e Promocao Social, relativa a atribuicao de um apoio financeiro no montante
de € 3.000,00 (trés mil euros), a Junta de Freguesia da Vila de Prado, para comparticipar
nas despesas relacionadas com a realizacao do Concurso Pecuario integrado na “Feira
dos Vinte”, naquela Freguesia, cuja fotocopia se enoontra inserta de folhas sessenta e
cinco a sessenta e oito da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: Deliberado, por
unanimidade, atribuir um apoio financeiro no montante 3.000,00€ (trés mil euros), a
Junta de Freguesia da Vila de Prado, para comparticipar nas despesas relacionadas
com a realizagao do Concurso Pecuério integrado na “Feira dos Vinte”, naquela
Freguesia.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zero dois zero trés.- Presente o processo zero um barra dois mil e dois barra
dois mil quatrocentos e dezassete, em nome de Fabrica da lgreja Paroquial de Pico de
Regalados, para que a Camara Municipal reconheca o seu relevante interesse publico e
conceda a isencao de taxas ao abrigo do numero trés, do artigo vinte e cinco-A do
Regulamento de Liquidacao e Cobranca de Taxas Municipais em vigor, cuja fotocopia se
enoontra inserta a folhas sessenta e nove e setenta da minuta da presente ata.
DELIBERAQAO: A Cémara delibera, por unanimidade, reconhecer o seu relevante
interesse publico e conceder a isengao de taxas ao abrigo do numero trés, do artigo
vinte e cinco-A do Regulamento de Liquidacao e Cobranca de Taxas Municipais em
vigor, referente ao processo zero um barra dois mil e dois barra dois mil
quatrocentos e dezassete, em nome de Fabrica da lgreja Paroquial de Pico de
Regalados. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------1»--1--1--,Zero dois zero quatro.- Uma informacao, prestada pela Tecnica Superior de
Servico Social lsabel Lopes, relacionada com a renovacao do apoio a renda para a
municipe Maria Goncalves Teixeira, residente na Rua Maria do Céu Vilhena da Cunha,
numero setenta e um, primeiro andar, Freguesia de Vila Verde e Barbudo, cuja fotocopia
se enoontra inserta de folhas setenta e um a setenta e trés da minuta da presente ata,
DELIBERAQAO: Deliberado, por unanimidade, apoiar a renda da municipe Maria
Gongalves Teixeira, residente na Rua Maria do Céu Vilhena da Cunha, numero
setenta e um, primeiro andar, Freguesia de Vila Verde e Barbudo.------------------------------------Zero dois zero cinco.- Para aprovacao da Excelentissima Camara, o expediente
relativo a doacao de um prédio urbano, composto por um edificio de um pavimento, com

logradouro, sito no lugar de Vila de Baixo, Freguesia de Ponte, concelho de Vila Verde,
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descrito na Conservatoria do Registo Predial de Vila Verde sob o numero quinhentos e
noventa e oito/dois mil e dez onze vinte e seis - Ponte, inscrito na matriz respetiva sob o
artigo cento e sessenta e sete, ao Centro Social do Vale do Homem, com sede na Rua
Francisco Sa Carneiro, da Freguesia de Lanhas, concelho de Vila Verde, cuja fotocopia se
enoontra inserta de folhas setenta e quatro a setenta e oito da minuta da presente ata.
DELIBERAQAO: A Camara aprova, por maioria, com a abstengao dos Senhores
Vereadores do Partido Socialista, a minuta da escritura de doagao de um prédio
urbano, composto por um edificio de um pavimento, com logradouro, sito no lugar
de Vila de Baixo, Freguesia de Ponte, concelho de Vila Verde, descrito na
Conservatéria do Registo Predial de Vila Verde sob o numero quinhentos e noventa
e oito/dois mil e dez onze vinte e seis - Ponte, inscrito na matriz respetiva sob o
artigo cento e sessenta e sete, ao Centro Social do Vale do Homem, com sede na
Rua Francisco Sa Carneiro, da Freguesia de Lanhas, concelho de Vila Verde.--------------------Os Senhores Vereadores do Partido Socialista apresentam a seguinte
declaragao: Neste ponto da Ordem de Trabalhos é apresentado, para aprovagao pela
Camara, “expediente relativo a doacao, de um prédio urbano..." Visto o expediente,
verifica-se que ele é composto por uma informacao de quatro de abril de dois mil e
dezoito, subscrita por Angela Maria Pinheiro Costa, Chefe da Divisao Juridica, informando
que, na sequéncia de um requerimento para doacao de um prédio urbano, apresentado
pelo Centro Social Vale do Homem, lnstituicao Particular de Solidariedade Social,
elaborou uma minuta de escritura de doaoao, que propoe venha a ser aprovada pelo
Orgao Executivo. Nao deixando de expressar a forma estranha como este assunto e
apresentado a reuniao da Camara, através do referido expediente e sem qualquer
proposta fundamentada, em cumprimento dos principios da legalidade, da prossecucao
do interesse publico no respeito pelos direitos e interesses legalmente protegidos dos
particulares, da igualdade, da proporcionalidade, da justica, da imparcialidade e da boafé, os Vereadores do Partido Socialista comecam por afirmar a sua forte predisposicao
para apoiar todas as iniciativas, atitudes e procedimentos que possam ter finalidades de
natureza social, designadamente o apoio aos mais idosos e carenciados, fisioa ou
mentalmente e as instituicoes que com eles trabalham, como é o caso da agora
analisada. Mas, com a devida venia, e porque estamos a falar da doacao de bens
publicos, imoveis pertencentes a autarquia, temos sérias reservas quanto a
admissibilidade legal da doacao de imoveis pela Camara Municipal. A Comissao de
Coordenacao e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo, sobre a matéria das
competéncias e funcionamento dos Drgaos Autarquicos, e embora que relativamente as
competéncias de uma Junta de Freguesia, concluiu assim no seu Parecer numero trinta e
nove barra Comissao de Coordenacao e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do
Tejo barra dois mil e doze, relativamente as fracoes de um prédio em propriedade
horizontal pertencente a Junta de Freguesia: “ Pelo que, em nosso entender, as fracoes,
mesmo sendo bens do dominio privado das autarquias locais, nao podem ser doadas e
para serem vendidas tém de ser objeto de uma avaliacao independente e isenta, de forma
a lhes ser atribuido um valor comercial...” Entendendo que as conclusoes sao aplicaveis,
com as devidas adaptagoes, as Camaras Municipais, reiteramos as nossas duvidas
quanto a possibilidade de doacao, sem mais, de um imovel pertencente a autarquia. Ao

que acresce o facto de o “expediente” nao indicar ou fornecer elementos para apreciacao
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da dlmensao e do valor do lmovel. Ora, como e sabido, a competencla de uma Camara
para adquirir, alienar ou onerar bens imoveis tem como llmite o valor de ate mil vezes a
Remuneracao Minima Mensal Garantlda, como decorre da alinea g) do numero um do
artigo trinta e tres da Lei numero setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de
setembro. Em face das duvldas colocadas, os Vereadores do Partido Socialista
condicionamruma votacao favoravel a apresentacao de uma proposta devidamente
fundamentada e de parecer emitido por entidade credivel (a Comissao de Coordenacao e
Desenvolvimento Regional do Norte ou a Direcao Geral das Autarquias Locals, por
exemplo), no sentido da admissibilidade legal de doacao a terceiros, por uma autarquia,
de bens imoveis. Pelos motivos expostos, e a ser mantido o expediente apresentado, os
Vereadores do Partido Socialista abstem-se na votacao. ------------------------------------------------------0 Senhor Presidente da Camara apresenta a seguinte declaragao: As
lnstituicoes sociais representam, para o executivo do Partido Social Democrata, pela acao
que desenvolvem, estruturas fundamentals relevantes para o desenvolvimento do
Concelho de Vila Verde, quer em termos dos servicos que prestam, quer pela propria
dinamica social e economica. O Municipio de Vila Verde dispoe, hoje, de uma rede de
equlpamentos sociais, que podemos conslderar como sendo dos melhores do pals. Tal
facto, deve-se, essenclalmente, as parcerlas que foram levadas a efelto nos ultlmos anos
e a capacldade empreendedora dos dirigentes dessas instituigoes que, com multo
sacrlflcio, conseguiram fazer autentlcos mllagres em lnvestlmentos que hoje sao um
orgulho para todos nos. Estes projetos que aqul sao apresentados, e os quals este
executivo Partido Social Democrata votou favoravelmente, sao essenclals para a
prestacao de culdados aqueles que mais precisam e podem, ate, contribulr para
dlnamlzar areas do Concelho que necessltam de crescimento e de estruturas que
auxlllam a fixacao de pessoas, crlar postos de trabalho e promover o desenvolvimento
econemlco dessas terras. Os membros do executivo Partido Social Democrata
demonstram aqul a sua senslbllldade para com os problemas sociais e para com as
pessoas de malor fragllldade como, alias, sempre fizeram ao longo da sua atividade.
lnforma-se, ainda, que todo o expediente relativo a esta situacao fol devidamente
enquadrado pelos sen/lcos juridicos desta autarquia e que, em parceria com os proprlos
servlgos de notariado, procuraram encontrar a solucao que respeltasse a legalidade e
servlsse os interesses do Municipio, das instituicoes e salvaguardasse o interesse
publico. Mals uma vez, flca claramente expresso, neste ato, que os Senhores Vereadores
do Partido Socialista procuram, em todas as suas acoes, crlar obstaculos ao Executlvo e
ao crescimento e desenvolvimento do Concelho de Vila Verde mostrando, neste caso
concreto, uma grande lnsensibllldade perante questoes sociais, para as quals, todos nos,
temos obrlgacao de dar o nosso contributo. Face a declaracao e as questoes levantadas
pelos Senhores Vereadores do Partido Socialista, sera solicitada uma nova anallse do
processo aos Sen/loos Juridlcas. -------------------------------------------------------------------------------------No segulmento, os Senhores Vereadores do Partido Socialista apresentam
nova declaragao: Na sua intervencao verbal, o Presidente de Camara assumiu que fez
outras doagoes no passado, feitas de forma consclente, mas que nao dizendo respeito a
este mandato, desconhecemos por completo. Por termos serias duvidas na forma como o

assunto e apresentado, conforme nossa declaragao de voto, abstlvemo-nos na votacao, e
essa e a unica poslcao de voto dos Vereadores do Partido Socialista nesta materia,
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conforme se comprova pela propria deliberagao. Alias, no que a isso diz respeito devemos
referlr que o Presidente de Camara anunclou perante todo o executivo, que o Partido
Social Democrata se lria abster nesta deliberacao, motlvo que so comprova as nossas
reservas neste assunto. Acresce ainda que o Presidente de Camara com a declaracao de
voto proferida, viola o disposto no Regimento Municipal, em especial a alinea 9) do artigo
doze, que diz claramente que as declaracoes de voto "sc'> podem versar sobre a materia
dellberada“, atacando deliberadamente uma posicao de voto que esta devidamente
justlficada, mas subscrevendo essas mesmas duvidas, ja que remete o processo
novamente para o departamento juridico, tal como nos propusemos na nossa declaracao
de voto. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acrescentou o Senhor Presidente da Camara um esclareclmento, dizendo aos
Senhores Vereadores do Partido Socialista que, em momento algum, referlu que fez
outras doacoes. Esclareceu, sim, que o executivo municipal, ja no passado, deliberou
sobre materias semelhantes, tendo doado para varias lnstltuicoes, inclulndo o proprio
Estado, terrenos ou edlficios para construcao de equlpamentos sociais ou publicos.
Constatamos, ainda, que durante a discussao do assunto, os Vereadores do Partido
Socialista declararam que irlam votar contra nesta deliberacao e dai a razao dos
membros do Executivo Partido Social Democrata terem manifestado a intencao de se
absterem. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------No segulmento, os Senhores Vereadores do Partido Socialista apresentam
nova declaragao: Os Vereadores do Partido Socialista informam o Senhor Presidente de
Camara sobre esta materia que, conforme consta na declaracao de voto, o sentido da
votacao e a abstencao. --------------------------------------------------------------------------------------------------Acrescentou o Senhor Presidente da Camara: Durante a discussao do assunto,
os Vereadores do Partido Socialista declararam, perentorlamente, que irlam votar contra,
tendo alterado a sua posicao de voto perante uma manifestacao dos Vereadores do
Executivo Partido Social Democrata que manifestaram a intencao de se abster. --------------

----------Zero dois zero seis.- Para aprovagao da Excelentissima Camara, expediente
relativo a doacao, de um predio urbano, composto por um edificio de res-do-chao,
alpendre e logradouro, sito no lugar de Covelo, Uniao das Fregueslas do Vade, concelho
de Vila Verde, descrito na Consen/atoria do Registo Predial de Vila Verde sob o numero
mil quatrocentos e oito barra dois mil e onze zero um dezassete, da extinta Freguesia de
€ovas,*lnscrlto na matriz respetiva sob o artigo oltocentos e noventa e nove, ao Centro
Social da Paroqula de Covas, com sede no lugar da lgrela, Freguesia de Covas, do
concelho de Vila Verde, cuja fotocopia se enoontra inserta de folhas setenta e nove a
oltenta e quatro da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Camara aprova, por
maioria, a minuta da escritura de doacao de um prédio urbano, composto por um
edificio de rés-do-chao, alpendre e logradouro, sito no lugar de Covelo, Unlao das
Fregueslas do Vade, concelho de Vila Verde, descrito na Conservatérla do Registo
Predial de Vila Verde sob o numero mil quatrocentos e oito barra dois mil e onze
zero um dezassete, da extinta Freguesia de Covas, inscrito na matriz respetiva sob
o artigo oltocentos e noventa e nove, ao Centro Social da Paréquia de Covas, com
sede no lugar da lgreja, Freguesia de Covas, do concelho de Vila Verde. ------------------

----------Os Senhores Vereadores do Partido Socialista apresentam a seguinte
declaracao: Neste ponto da Ordem de Trabalhos e apresentado, para aprovacao pela
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Camara, “expedlente relativo a doacao, de um predio urbano...” Visto o expediente,
veriflca-se que ele e composto por uma informacao do dia quatro do mes de abril de dois
mil e dezoito, subscrita por Angela Marla Pinheiro Costa, Chefe da Divisao Juridlca,
lnformando que, na sequencia de um requerimento para doacao de um predio urbano,
apresentado pelo Centro Social da Paroquia de Covas, lnstituigao Particular de
Solidariedade Social, elaborou uma minuta de escritura de doacao, que propoe venha a
ser aprovada pelo Orgao Executivo. Nao deixando de expressar a forma estranha como
este assunto e apresentado a Reuniao da Camara, atraves do referido expediente e sem
qualquer proposta fundamentada, em cumprimento dos principios da legalidade, da
prossecucao do interesse publico no respeito pelos direitos e interesses legalmente
protegldos dos particulares, da igualdade, da proporcionalidade, da justica, da
imparcialidade e da boa-fe, os Vereadores do Partido Socialista comecam por afirmar a
sua forte predisposlcao para apoiar todas as iniciativas, atitudes e procedimentos que
possam ter finalldades de natureza social, designadamente o apoio aos mais idosos e
carenciados, fisica ou mentalmente e as institulcoes que com eles trabalham, como e o
caso da agora analisada. Mas, com a devida venla, e porque estamos a falar da doacao
de bens publicos, imoveis pertencentes a autarquia, temos serias reservas quanto a
admissibilidade legal da doacao de lmoveis pela Camara Municipal. A Comlssao de
Coordenacao e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo, sobre a materia das
competencias e funcionamento dos Orgaos Autarquicos, e embora que relativamente as
competencias de uma Junta de Freguesia, concluiu asslm no seu Parecer numero trinta e
nove barra comissao de Coordenacao e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do
Tejo barra dois mil e doze, relativamente as fracoes de um predio em propriedade
horizontal pertencente a Junta de Freguesia: “Pelo que, em nosso entender, as fracoes,
mesmo sendo bens do dominio privado das autarquias locals, nao podem ser doadas e
para serem vendidas tem de ser objeto de uma avaliacao independente e isenta, de forma
a lhes ser atribuido um valor comercial...” Entendendo que as conclusoes sao aplicavels,
com as devidas adaptacoes, as Camaras Municipais, reiteramos as nossas duvidas
quanto a possibilidade de doacao, sem mais, de um imovel pertencente a autarqula. Ao
que acresce o facto de o “expediente” nao indicar ou fornecer elementos para apreciacao
da dlmensao e do valor do imovel. Ora, como e sabido, a competencia de uma Camara
para adquirir, alienar ou onerar bens imoveis tem como llmite o valor de ate mil vezes a
Remuneracao Minima Mensal Gal'3ﬁ"'iid3;"CGﬁ’lO decorre da alinea g) do numero um do
artigo trinta e tres da Lei numero setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de
setembro. Em face das duvidas colocadas, os Vereadores do Partido Socialista
condicionam uma votacao favoravel a apresentacao de uma proposta devidamente
fundamentada e de parecer emitido por entidade credivel (a Comissao de Coordenacao e
Desenvolvimento Regional do Norte ou a Dlrecao Geral das Autarquias Locals, por
exemplo), no sentldo da admissibilidade legal de doacao a terceiros, por uma autarquia,
de bens imoveis. Pelos motivos expostos, e a ser mantido o expediente apresentado, os
Vereadores do Partido Socialista abstem-se na votacao. ------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Camara apresenta a seguinte declaragao: as
lnstitulcoes sociais representam, para o executivo do Partido Social Democrata, pela acao
que desenvolvem, estruturas fundamentals relevantes para o desenvolvimento do
Concelho de Vila Verde, quer em termos dos sen/loos que prestam, quer pela propria
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dinamica social e economica. O Municipio de Vila Verde dispoe, hoje, de uma rede de
equlpamentos sociais, que podemos conslderar como sendo dos melhores do pals. Tal
facto, deve-se, essenclalmente, as parcerlas que foram levadas a efeito nos ultlmos anos
e a capacldade empreendedora dos dirigentes dessas instituicoes que, com multo
sacrlflcio, conseguiram fazer autentlcos mllagres em lnvestlmentos que hoje sao um
orgulho para todos nos. Estes projetos que aqul sao apresentados, e os quals este
executivo Partido Social Democrata votou favoravelmente, sao essenclals para a
prestacao de culdados aqueles que mais precisam e podem, ate, contribulr para
dlnamlzar areas do Concelhorrque necessltam de crescimento e de estruturas que
auxlllam a fixacao das pessoas, crlar postos de trabalho e promover o desenvolvimento
economico dessas terras. Os membros do executivo Partido Social Democrata
demonstram aqul a sua senslbllldade para com os problemas sociais e para com as
pessoas de malor fragllldade como, alias, sempre fizeram ao longo da sua atividade.
lnforma-se, ainda, que todo o expediente relativo a esta situacao foi devidamente
enquadrado pelos servicos juridicos desta autarquia e que, em parceria com os proprios
sen/icos de notariado, procuraram encontrar a solucao que respeitasse a legalidade e
servisse os interesses do Municipio, das lnstituicoes e salvaguardasse o interesse
publlco. Mals uma vez, fica claramente expresso, neste ato, que os Senhores Vereadores
do Partido Socialista procuram, em todas as suas acoes, crlar obstaculos ao Executivo e
ao crescimento e desenvolvimento do Concelho de Vila Verde mostrando, neste caso
concreto, uma grande lnsensibllldade perante questoes sociais, para as quals, todos nos,
temos obrigacao de dar 0 nosso contributo. Face a declaracao e as questoes levantadas
pelos Senhores Vereadores do Partido Socialista, sera solicitada uma nova analise do
processo aos Servlcos Juridlcas. -------------------------------------------------------------------------------------Zero dois zero sete.- Para aprovagao da Excelentissima Camara, expediente
relativo a doacao, de um predio rustico, denominado “Bouga de Pontido”, composto por
terreno de cultlvo, sito no lugar do Senhor, Freguesia de Lanhas, concelho de Vila Verde,
descrito na Conservatoria do Registo Predial de Vila Verde sob o numero trezentos e
trinta e nove/dois mil e seis zero seis catorze - Lanhas, inscrito na matriz respetiva sob o
artigo cento e um, ao Centro Social do Vale do Homem, com sede na Rua Francisco Sa
Carnelro, da Freguesia de Lanhas, concelho de Vila Verde, cuja fotocopia se enoontra
inserta de folhas oltenta e cinco a oltenta e nove da minuta da presente ata.
DELIBERACAO: A Camara aprova, por maioria, a minuta da escritura de doagao do
prédio denominado “Bouga de Pontido”, composto por terreno de cultlvo, sito no
lugar do Senhor, Freguesia de Lanhas, concelho de Vila Verde, descrito na
Conservatoria do Registo Predial de Vila Verde sob o numero trezentos e trinta e
nove barra dois mil e seis zero seis catorze - Lanhas, inscrito na matriz respetiva
sob 0 artigo cento e um, ao Centro Social do Vale do Homem, com sede na Rua
Francisco Sa Carneiro, da Freguesia de Lanhas, concelho de Vila Verde.--------------------------Os Senhores Vereadores do Partido Socialista apresentam a seguinte
declaragao: Neste ponto da Ordem de Trabalhos e apresentado, para aprovacao pela
Camara, “expediente relativo a doacao, de um predio rustico...” Visto o expediente,
verlfica-se que ele e composto por uma lnformacao do dia quatro do mes de abril de dois
mil e dezoito, subscrita por Angela Marla Pinheiro Costa, Chefe da Divisao Juridlca,

lnformando que, na sequencia de um requerimento para doacao de um predio rustico,
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apresentado pelo Centro Social Vale do Homem, lnstltuicao Particular de Solidariedade
Social, elaborou uma minuta de escritura de doacao, que propoe venha a ser aprovada
pelo Orgao Executivo. Nao deixando de expressar a forma estranha como este assunto e
apresentado a reunlao da Camara, atraves do referido expediente e sem qualquer
proposta fundamentada, em cumprimento dos principios da legalidade, da prossecucao
do interesse publico no respeito pelos direitos e interesses legalmente protegldos dos
particulares, da igualdade, da proporcionalidade, da justice, da imparcialidade e da boafe, os Vereadores do Partido Socialista comecam por afirmar a sua forte predisposlcao
para apoiar todas as iniciativas, atitudes e procedimentos que possam ter finalldades de
natureza social, designadamente o apoio aos mais idosos e carenciados, fisica ou
mentalmente e as lnstituicoes que com eles trabalham, como e o caso da agora
analisada. Mas, com a devida venia, e porque estamos a falar da doacao de bens
publicos, lmoveis pertencentes a autarquia, temos serias reservas quanto a
admissibilidade legal da doacao de imoveis pela Camara Municipal. A Comissao de
Coordenacao e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo, sobre a materia das
competencias e funcionamento dos Orgaos Autarquicos, e embora que relativamente as
competencias de uma Junta de Freguesia, concluiu asslm no seu Parecer numero trinta e
nove barra Comissao de Coordenacao e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do
Tejo barra dois mil e doze, relativamente as fracoes de um predio em propriedade
horizontal pertencente a Junta de Freguesia: “ Pelo que, em nosso entender, as fracoes,
mesmo sendo bens do dominio privado das autarquias locals, nao podem ser doadas e
para serem vendidas tem de ser objeto de uma avaliacao independente e isenta, de forma
a lhes ser atribuido um valor comercial...” Entendendo que as conclusoes sao aplicavels,
com as devidas adaptacées, as Camaras Municipais, reiteramos as nossas duvidas
quanto a possibilidade de doacao, sem mais, de um imovel pertencente a autarquia. Ao
que acresce o facto de o “expediente” nao indicar ou fornecer elementos para apreciagao
da dimensao e do valor do imovel. Ora, como e sabido, a competencia de uma Camara
para adquirir, alienar ou onerar bens imoveis tem como llmite o valor de ate mil vezes a
Remuneracao Minima Mensal Garantida, como decorre da alinea g) do numero um do
artigo trinta e tres da Lei numero setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de
setembro. Em face das duvldas colocadas, os Vereadores do Partido Socialista
condicionam uma votacao favoravel a apresentacao de uma proposta devidamente
fundamentada e de parecer emitido por entidade credivel (a Comissao de Coordenacao e
Desenvolvimento Regional do Norte ou Direcao Geral das Autarquias Locals, por
exemplo), no sentldo da admissibilidade legal de doacao a terceiros, por uma autarquia,
de bens lmoveis. Pelos motivos expostos, e a ser mantido o expediente apresentado, os
Vereadores do Partido Socialista abstem-se na votacao. ------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Camara apresenta a seguinte declaragao: As
lnstituicoes sociais representam, para o executivo do Partido Social Democrata, pela acao
que desenvolvem, estruturas fundamentals relevantes para o desenvolvimento do
Concelho de Vila Verde, quer em termos dos sen/icos que prestam, quer pela propria
dinamica social e economlca. O Municipio de Vila Verde dlspoe, hoje, de uma rede de
equlpamentos sociais, que podemos conslderar como sendo dos melhores do pals. Tal
facto, deve-se, essenclalmente, as parcerlas que foram levadas a efeito nos ultimos anos

e a capacldade empreendedora dos dirigentes dessas institulcoes que, com multo
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sacrlflcio, conseguiram fazer autentlcos mllagres em lnvestlmentos que hoje sao um
orgulho para todos nos. Estes projetos que aqul sao apresentados, e os quals este
executivo Partido Social Democrata votou favoravelmente, sao essenclals para a
prestacao de culdados aqueles que mais precisam e podem, ate, contribulr para
dlnamlzar areas do Concelho que necessltam de crescimento e de estruturas que
auxlllam a fixacao de pessoas, crlar postos de trabalho e promover o desenvolvimento
economico dessas terras. Os membros do executivo Partido Social Democrata
demonstram aqul a sua senslbllldade para com os problemas sociais e para com as
pessoas de malor fragllldade como, alias, sempre fizeram ao longo da sua atividade.
lnforma-se, ainda, que todo 0 expediente relativo a esta situacao fol devidamente
enquadrado pelos sen/icos juridicos desta autarquia e que, em parceria com os proprios
servicos de notariado, procuraram encontrar a solucao que respeitasse a legalidade e
ser\/isse os interesses do Municipio, das lnstituicoes e salvaguardasse o interesse
publico. Mals uma vez, fica claramente expresso, neste ato, que os Senhores Vereadores
do Partido Socialista procuram, em todas as suas acoes, crlar obstaculos ao Executivo e
ao crescimento e desenvolvimento do Concelho de Vila Verde mostrando, neste caso
concreto, uma grande lnsensibllldade perante questoes sociais, para as quals, todos nos,
temos obrigacao de dar o nosso contributo. Face a declaracao e as questoes levantadas
pelos Senhores Vereadores do Partido Socialista, sera solicitada uma nova analise do
processo aos Sen/icos Juridlcas. -------------------------------------------------------------------------------------Zero dois zero oito.- Presente o processo zero tres barra dois mil e dezoito barra
duzentos e trinta e cinco, em nome de Jose Manuel Soares Ferreira, sito no lugar de
Ordem da Uniao das Fregueslas de Marranoos e Arcozelo, tendente a emlssao de uma
certidao para efeltos de constituicao de compropriedade, sollcitando-se a Excelentissima
Camara que emita parecer ao abrigo do artigo cinquenta e quatro, numero um da Lei
numero noventa e um barra noventa e cinco de dois de setembro, na redacao que lhe foi
conferida pela Lei numero setenta barra dois mil e qulnze, de dezasseis de julho e nos
termos das informacoes tecnicas constante do processo, cuja fotocopia se enoontra
inserta de folhas noventa a noventa e quatro da minuta da presente ata. DELIBERACAO:
A Camara delibera, por unanimidade, emitlr parecer favoravel relativamente ao
presente pedido apresentado ao abrigo do artigo cinquenta e quatro, numero um da
Lei numero noventa e um barra noventa e cinco de dois de setembro, na redagao
que lhe fol conferida pela Lei numero setenta barra dois mil e qulnze, de dezasseis
de julho e nos termos das lnformacoes tecnicas constantes do processo.------------------------Zero dois zero nove.- Para apreciacao e aprovacao, por parte da Excelentissima
Camara, presentes os documentos de Prestaoao de Contas, nos termos do disposto no
artigo trinta e tres, numero um, alinea l), da Lei numero setenta e cinco barra dois mil e
treze, de doze de setembro, e posterior remessa a Assembleia Municipal para apreciacao
e votacao nos termos do disposto no artigo vinte e cinco, numero dois, alinea I), da
referida Lei, cuja fotocopia se enoontra inserta de folhas noventa e cinco a quinhentos e

trinta e sete da minuta da presente ata. -----------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Camara esclarece: Face a um pedido solicitado pelos
Vereadores do Partido Socialista, enviado por mall em dezoito de abril de dois mil e
dezoito, informo que, apes contacto efetuado com o Revisor Oficial de Contas, o mesmo

referlu que a certlficacao legal so pode ser emitida apes a assinatura da prestacao de
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contas pelo Executivo, tendo entregue nos sen/loos um draft da certificacao legal das
contas e um draft do Relatorio e Parecer do auditor externo, que junto a respetiva minuta,
cuja fotocopla se enoontra inserta de folhas quinhentos e trinta e oito a quinhentos e
quarenta e dois da minuta da presente ata. ------------------------------------------------------------------------Os Senhores Vereadores do Partido Socialista pronunciaram-se nos
seguintes termos: Nao reconhecemos validade, iuridica ou contabilistica, ao documento
agora junto pelo Presidente da Camara, la que o mesmo nao esta assinado, reiterando,
por isso, a inexlstencia da certificacao legal das contas a anallsar de seguida. --------------------------DELIBERACAO: A Camara delibera, por maioria, com os votos contra dos
Vereadores do Partido Socialista, aprovar a Prestagao de Contas. Remeta-se a
Assembleia Municipal para efeltos prevlstos no artigo vinte e cinco, numero dois,
alinea l), da Lei numero setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de
setembro.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Os Senhores Vereadores do Partido Socialista apresentam a seguinte
declaragao: Comecamos por lamentar que a Prestacao de Contas de dois mil e
dezassete, que contem quatrocentos e quarenta e quatro paginas nos tenha sido
entregue nas ultimas horas do prazo llmite para cumprlr o disposto no reglmento
camarario. E uma atltude que demonstra bem a falta de transparencia por que se tem
regldo este executivo camarario na lnformacao prestada aos Vereadores do Partido
Socialista. A este facto agrava-se a ausencia da Certificacao Legal das Contas, conforme
previsto na Lei das Financas Locals, facto confirmado pelo proprio Presidente de Camara
que considera normal tal acontecer! Nao obstante, cumpre-nos dlzer o seguinte sobre o
documento em questao: -------------------------------------------------------------------------------------------------Ao anallsar o Relatorio de Gestao, no que diz respeito ao enquadramento
macroeconomico abordado na introducao, refere-se que “em dois mil e dezassete, o
Municipio de Vila Verde, reforcou, uma vez mais, a consolidacao das suas financas locals
e reaflrmou a recuperacao da sua soberania financeira alicercada numa efetiva
sustentabilidade orcamental sem nunca descurar a satisfacao dos interesses proprios das
populacoes". Mas na verdade, quando deixamos o texto floreado do relatorio de gestao e
comecamos a anallsar os numeros e as rubricas, percebemos que efetlvamente tais
afirmacoes nao tem qualquer oorrespondencia com os numeros que nele estao refletidos.
Comecando por anallsar a execucao do Orcamento tracado, percebe-se agora que o
mesmo foi elaborado de forma demagogica para enfrentar um ano de eleicoes
autarqulcas. E agora notoria uma vez mais a baixisslma execucao das Despesas de
Capital. A dotacao lnicial do orcamento para as Despesas de Capital era de 10.757.937€
(dez milhoes setecentos e cinquenta e sete mil e novecentos e trinta e sete euros),
durante o ano de dois mil e dezassete a dotacao foi sendo corrigida para 8.356.343€ (oito
milhoes trezentos e cinquenta e seis mil e trezentos e quarenta e tres euros) e a
execucao final fol de apenas 6.226.502€ (seis mllhoes duzentos e vinte e seis mil e
quinhentos e dois euros). Exige-se por isso mais rigor na elaboracao dos orcamentos
munlcipais pols este cenario e de descredito completo para as entldades externas que
auditam as contas munlcipais. A execucao real desta rubrica ronda apenas os sessenta e
dois por cento! Quanto a execucao Orcamental da Recelta, esta foi de apenas oltenta e
sete por cento, com o agravante de a Execucao das Receitas de Capital apresentarem
uma execucao de apenas quarenta e quatro por cento! Esta reduzida capacldade de
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investlmento demonstra uma evidente faltade capacldade do Executivo em alavancar
investlmento atraves da captacao de fundos comunitarios. Ja nao e a primeira vez que
alertamos para a gravidade deste facto, que fica uma vez mais a nu com este relatorlo de
contas. E que a execucao dos fundos comunitarios vem-se agravando de ano para ano.
No exercicio de dois mil e dezasseis foi de apenas 349.267€ (trezentos e quarenta e nove
mil e duzentos e sessenta e sete euros) e em dois mil e dezassete esta autarquia apenas
executou uns miseros 217.654€ (duzentos e dezassete mil e seiscentos e cinquenta e
quatro euros). Com este grau de execucao de fundos comunitarios, a Camara de Vila
Verde estara com certeza na cauda da execucao de fundos comunitarios do distrlto de
Braga, uma realidade indesmentivel que certamente envergonha aqueles que nos jornais
apontaram Antonio Vilela como 0 “campeao dos fundos comunitarios”. Uma afirmacao
verdadeiramente hilariante face aos numeros agora conhecidos. Quanto ao propagado na
imprensa, relativamente ao equllibrio na gestao corrente do municipio, do qual resulta um
saldo de 3.761.116€ (tres milhoes setecentos e sessenta e um mil e cento e dezasseis
euros) entre a Despesa Corrente executada e a Receita Corrente Executada, este saldo
deveria ser utllizado em lnvestlmentos de infraestruturas basicas das quals o concelho
esta altamente carenclado. Tal nao acontece. Continuamos com uma baixa taxa de
cobertura de abastecimento de agua e saneamento, as vias rodoviarias sao do seculo
passado e estao todas esburacadas e as acessibilidades ao concelho desesperam todos
aqueles que diariamente as utillzam. Ainda assim, o Senhor Presidente e o executivo
Partido Social Democrata vangloriam-se na imprensa como se vivessem num concelho
onde estes problemas sao ficcao cientifica. Mas nao sao, sao a realidade dos
Vilaverdenses. Nao podemos por isso estar mais em desacordo com esta politica de
desinvestimento, em sacrificlo da reducao de uma divida absurda contraida no passado,
que infelizmente para a nossa terra e para a nossa gente, nao fol sinonimo de
lnvestlmentos estruturantes e desenvolvimento sustentado. E este executivo, a imagem
do passado social-democrata continua desta forma a sacrificar o presente com
consequencias multo graves para o futuro. Nao podemos tambem delxar de notar
negativamente o prolongamento no tempo dos prooessos judiciais da autarquia. E um
problema grave associado a gestao deste executivo, que tem provocado serlos danos a
imagem do Municipio e do concelho de Vila Verde e acrescidos problemas de natureza
financelra, que poderao ser ainda mais grave, numa hipotetica condenacao em Tribunal.
Este relatorio contempla 1.462.578,20€ (um milhao quatrocentos e sessenta e dois mil
quinhentos e setenta e oito euros e vinte centimos) em provisoes para prooessos judiciais.
Ou seja, por acao do executivo camarario do Partido Social Democrata, a autarquia corre
o risco de ser condenada a pagar 1.462.578,20€ (um milhao quatrocentos e sessenta e
dois mil quinhentos e setenta e oito euros e vinte centimos) em prooessos judiciais. Aja
referida dlminuicao do Passivo na ordem dos quatro milhoes de euros, refere-se em
grande parte a reducao da Divida a Terceiros de Medlo e Longo Prazo (superiores a um
ano), que passou de 16.039.537€ (dezasseis milhoes e trinta e nove mil e quinhentos e
trinta e sete euros) em dois mil e dezasseis, para 13.731.171€ (treze milhoes setecentos
e trinta e um mil e cento e setenta e um euros) em dois mil e dezassete. No entanto a
pressao sobre a tesourarla do Municipio mantem-se, pols o malor problema que transita
do exercicio de dois mil e dezassete para o exercicio de dois mil e dezoito e a
manutencao da Divida a Terceiros de Curto Prazo no montante de 4.589.305€ (quatro
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mllhoes quinhentos e oltenta e nove mil e trezentos e cinco euros). Assim, Esta autarquia
em dois mil e dezassete deve a bancos e fornecedores a exorbitante quantia de
18.320.476€ (dezoito milhoes trezentos e vinte mil e quatrocentos e setenta e seis euros),
representando quase setenta por cento do total da Receita e multo acima dos treze
mllhoes de euros anunciados pelo presidente da camara na penultima assembleia
municipal. Se para nos isto e alarmante, para o executivo Partido Social Democrata
parece ser motivo de regozijo. O elevado passivo da autarquia, que ascende a quarenta e
tres virgula cinco milhoes de euros, e que tambem nao deixam de ser obrigacoes devidas,
parece nao preocupar o executivo Partido Social Democrata, pols nao o referem nas
efabuladas comunicacees jornalisticas. Um valor que demonstra, sem sombra de duvidas,
a ma prestacao desta autarquia no que diz respeito a financas. E para quem tantas vezes
fala em boa gestao, como se explicam resultados operaclonais e correntes negativos em
mais de dois milhoes de euros? Voltando a questao dos fundos comunitarlos, estamos
multo preocupados com a capacldade deste municipio executar as candidaturas
aprovadas que - a acredltar na informacao transmitida a imprensa ascendem a vinte
milhoes de euros! Face as dificuldades de tesourarla espelhadas neste relatorio ficamos
com duvidas sobre a capacldade da autarquia em cumprlr a componente das
candidaturas referente aos fundos proprios. Preocupa-nos tambem a despesa com os
ajustes dlretos, que em dois mil e dezassete ascendeu a cinco virgula quatro milhoes de
euros! Parece que a excecao que deveria dar lugar a ocaslonais ajustes dlretos, nesta
autarquia transformou-se em regra. A llvre concorrencia, a transparencia e uma gestao
seria nao sao compativels com os valores aqul apresentados nos aiustes diretos. Uma
nota final: informar o executivo Partido Social Democrata que perante a ausencia da
Certificacao Legal das Contas por parte do Revisor, os Vereadores do Partido Socialista
se recusam a assinar a declaracao de responsabilidade no ambito do processo de
prestacao de contas da gerencia de dois mil e dezassete do Municipio de Vila Verde que,
sub-repticiamente, foi lntroduzida no meio das quatrocentos e quarenta e quatro paginas
do referido relatorio. Pelo exposto, os vereadores do Partido Socialista votam contra a
Prestacao de Contas da autarquia relativo ao ano de dois mil e dezassete. ------------------------------Os membros do executivo Partido Social Democrata apresentam a seguinte
declaracao: E com significativo sentimento de dever cumprido que o executivo Partido
Social Democrata apresenta este documento de prestaoao de contas: ------------------------------------Demonstrado num panorama economico e financeiro rigoroso e saudavelmente
equilibrado; -----------------=;==-=-==;==-r--=~->->===~~>-------------------------------------------------------------------Evidenciado atraves da importancia estrategica que os projetos e as obras
realizados representam para o desenvolvimento economlco e social do concelho, para o
bem-estar das populacoes e para a atratividade do terrltorio, e; ------------------------------------

----------Refletido na qualidade do amplo leque de servicos que o Municipio presta aos
cidadaos e as empresas. ---------------------------------------------------------------------------------------

----------O presente Relatorio apresenta, claramente, a saude flnanceira do Municipio. Os
dados patenteados nos documentos da Prestacao de Contas relativos a dois mil e
dezassete demonstram o rigor colocado na elaboracao do orcamento para este mesmo
ano economico, evidenciado na elevada taxa de execucao orcamental, pols, so com rigor
e prudencia sao possiveis taxas tao elevadas de execucao de receita e de despesa que

correspondem a oltenta e seis virgula oltenta e cinco por cento e oltenta e quatro virgula
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oltenta e quatro por cento, respetivamente. Nestes documentos, fica cabalmente
demonstrado o cumprimento do principio de equllibrio orcamental, dado que a receita
corrente executada ultrapassou, em cerca de tres virgula sete mllhoes de euros, a
despesa corrente executada, gerando asslm uma poupanca corrente que permitiu
financiar parte das despesas de capital. lgualmente, assinalando o sentldo de gestao
responsavel assumido por este executivo, o ano de dois mil e dezassete manteve a
tendencia de reducao da divida de medio e longo prazo tendo havido uma amortizacao
dos respetlvos emprestimos superior a dois virgula um milhoes de euros, dando
continuidade ao rigor orcamental que tem vindo a ser lmplementado e tem estado na
orlgem de uma multo slgnlficativa reducao da divida total do Municipio que, entre dois mil
e catorze e dois mil e dezassete, teve uma queda superior a trinta e tres por cento (de
27.6695‘/0€ (vinte e sete milhoes seiscentos e sessenta e nove mil e quinhentos e
setenta euros) para 18.320.477€ (dezoito milhoes trezentos e vinte mil e quatrocentos e
setenta e sete euros)). Alias, so este compromisso de rigor colocado na elaboracao do
orcamento, acompanhado por um efetivo controlo da despesa e por uma boa cobranca
das receitas, tornam possivel esta slgnlficativa reducao da divida e permitem pagar os
cornpro_mi.ssos assumidos com os fornecedores em prazos manifestamente reduzidos,
sendo o prazo medio de pagamento em dois mil e dezassete de apenas treze dias,
contribuindo para a boa imagem do Municipio e para a melhoria do desempenho da
economia local. Economia que tem vindo a revelar um assinalavel progresso, evidenciado
pelo elevado numero de empresas que aqul se tem instalado que, entre dois mil e treze e
dois mil e dezassete, se cifra em cerca de seis centenas, registando-se um crescimento
economlco de cerca de tres por cento, significativamente acima da media nacional. Nao e,
por isso, de estranhar, que a taxa de desempregados inscritos no Centro de Emprego
tivesse dimlnuido cerca de dezoito por cento, so no ano de dois mil e dezassete. Sem
pretendermos escamotear os problemas e nao deixando de, responsavelmente, admitir
dificuldades, perspetivamos o futuro com confianca e, de forma abnegada, nao viraremos,
nunca, a cara aos desafios. Mas temos plenamente consciencia que em Vila Verde se
vive cada vez melhor, e este documento evldencia-o. Temos uma politica fiscal amiga das
pessoas e das empresas. Uma politica educative que aposta nas criancas e nos jovens
oferecendo-lhes as melhores condicoes para que invistam na sua formacao e no seu
futuro. Uma politica de apoio social que, sustentada na rede social, apoia os mais
carenclados e acarinha os mais idosos. Uma politica concreta de afirmacao da cultura
local como valor identltario e caminho para a modernidade e uma inequivoca
demonstracao da enorme vitalldade das forcas vivas concelhias. Uma politica que aposta
nos equlpamentos desportivos e no papel indeclinavel do movimento assoclativo na
formacao desportiva e na pratica da ativldade fisica como forma de induzir malor
qualidade de vida e enraizar estllos de vida saudaveis. Uma politica de valorizacao dos
recursos locals e da diversidade das suas paisagens, que aposta nas potencialldades
naturals do territorio e que se aflrma, tambem, atraves da requalificacao e revitallzacao
dos seus espacos urbanos mais significativos. Uma politica de defesa do equllibrio e da
elevada qualidade amblental que aposta na crescente melhoria e no progressivo
alargamento dos sen/icos de distribuicao de agua e de recolha de residuos solidos e de
tratamento de aguas residuals. Uma politica de efetivo apoio as empresas e de

atratividade territorial evidenciada numa politica fiscal que acarinha os investidores, reduz
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custos de contexto e elimina barreiras administrativas. Uma admlnistracao que se quer
cada vez mais proxima dos cldadaos e que aposta na modernizacao como forma de se
tornar cada vez mais eflciente. Este documento evidencia, assim, ser possivel conciliar
rigor orcamental e consolidacao da sltuacao flnanceira do Municipio com o investlmento
em obras e acoes estruturantes para a construcao de um concelho prospero, com
capacldade de fixacao da piopulacao local, de atracao de novos residentes, propiciador da
revitalizacao economica e da captacao de novos projetos empresarlals. Neste ambito,
merece particular destaque o esforco realizado pelos sen/loos de obras munlcipais e a
otimizacao do aproveitamento de fundos comunltarlos para o desenvolvimento de
lnvestlmentos estrategicos em setores estruturantes, de que se sallentam, entre outros: o
alargamento da rede de saneamento basico, a requalificagao edlficios e espacos urbanos,
a promocaoadamobilidade sustentavel (ciclovias e ecovias), a requalificacao do parque
escolar, a eflciencia energetica. Mas nao fazemos isto sozinhos. O empenho e a
determlnacao das Juntas de Fregueslas e das lnstltulcoes e Associacoes Concelhias tem,
neste trajeto, um papel determinante no fomento dos respetlvos setores de atuacao
sendo, por isso, credores do nosso reconhecimento. So todos juntos, e com a
participacao dos Vilaverdenses, tem sido possivel (e o ano de dois mil e dezassete nao foi
excecao), realizar projetos verdadeiramente impulsionadores do bem-estar da populacao
rumo a prosperidade. E sera este caminho que, iuntos, continuaremos a trilhar para
beneficio de todos os Vilaverdenses. ------------------------------------------------------------------------------~-Zero dois dez.- Para deliberar submeter a Assembleia Municipal, presente a
aprovacao da suspensao do Plano de Saneamento Financeiro em vigor, ao abrigo do
artigo noventa e sete, numero quatro, da Lei numero cento e catorze barra dois mil e
dezassete, de vinte e nove de dezembro, que aprova 0 Orcamento do Estado para dois
mil e dezoito (LOE-dois mil e dezoito), cuja fotocopia se enoontra inserta a folhas
quinhentos e quarenta e tres da minuta da presente ata. DELIBERACAO: A Camara
delibera, por unanimidade, submeter a Assembleia Municipal para aprovagao da
suspensao do Plano de Saneamento Financeiro em vigor, ao abrigo do artigo
noventa e sete, numero quatro, da Lei nijimero cento e catorze barra dois mil e
dezassete, de vinte e nove de dezembro, que aprova o Orgamento do Estado para
dois mil e dezoito (LOE-dois mil e dezoito).--------------------------------------------------------------------Os Senhores Vereadores do Partido Socialista apresentam seguinte
declaragao: Porque formalmente estao reunidos os requisitos legals que permitem a
suspensao do Plano de Saneamento Financeiro, os Vereadores do Partido Socialista
votam favoravelmente a proposta. ------------------------------------------------------------------------------------Zero dois onze.- Para deliberar submeter a Assembleia Municipal, presente a
proposta de aprovacao da suspensao do Plano de Apoio a Economia Local, ao abrigo do
artigo sexto, numero seis, da Lei numero quarenta e tres barra dois mil e doze, de vinte e
oito de agosto, cuja fotocopia se enoontra inserta de folhas quinhentos e quarenta e
quatro a quinhentos e quarenta e sete da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A
Camara delibera, por unanimidade, submeter a Assembleia Municipal para efeltos
de aprovagao da suspensao do Plano Apoio a Economia Local, ao abrigo do
disposto no artigo sexto, nL'imero seis, da Lei numero quarenta e tres barra dois mil
e doze, de vinte e oito de agosto. -------------------------------------------------------------------------
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----------Os Senhores Vereadores do Partido Socialista apresentam seguinte
declaragao: Porque formalmente estao reunidos os requisitos legals que permitem a
suspensao do Plano Apoio a Economia Local, os Vereadores do Partido Socialista votam
favoravelmente a proposta. ---------------------------------------------------------------------------------------------Zero dois doze.- Para deliberar submeter a Assembleia Municipal, presente a
alteracao ao Mapa de Pessoal dois mil e dezoito, com a criacao de um posto de trabalho
no Sen/ico de Acao Cultural e Desportiva, da Divisao da Educacao e Promocao Social,
nos termos da proposta numero seis mil quinhentos e treze barra dois mil e dezoito,
apresentada pelo Senhor Vereador da Qualidade, Ordenamento e Gestao do Territorio,
cuja fotocopiaseeeencontra inserta de folhas quinhentos e quarenta e oito a quinhentos e
cinquenta e duas da minuta da presente ata. DELIBERACAO: A Camara delibera, por
maioria, com a abstengao dos Vereadores do Partido Socialista, submeter a
Assembleia Municipal, a alteragao ao Mapa de Pessoal dois mil e dezoito, com a
crlagao de um posto de trabalho no Servigo de Agao Cultural e Desportiva, da
Dlvisao da Educacao e Promocao Social, nos termos da proposta numero seis mil
quinhentos e treze barra dois mil e dezoito, apresentada pelo Senhor Vereador da
Qualidade, Ordenamento e Gestao do Territérlo.------------------------------------------------------------Os Senhores Vereadores do Partido Socialista apresentam seguinte
declaracao: Por se tratar de materia estritamente administrativa, os Vereadores do
Partido Socialista votam pela abstencao. ---------------------------------------------------------------------------Zero dois treze.- Para aprovacao da Excelentissima Camara, presente a proposta
numero seis mil seiscentos e vinte e sete barra dois mil e dezoito, do Senhor Vereador da
Qualidade, Ordenamento e Gestao do Territorio, relativa abertura de procedimento
concursal para recrutamento, em regime de contrato de trabalho por tempo
indeterminado, de dez assistentes operaclonais, para a Divisao de Ambiente e Obras e
dois assistentes tecnicos para a Divisao de Qualidade, Atendimento e Fiscalizacao, cuja
fotocopia se enoontra inserta de folhas quinhentos e cinquenta e tres a quinhentos e
sessenta e um da minuta da presente ata. DELIBERACAO: A Camara delibera, por
maioria, com a abstencao dos Vereadores do Partido Socialista, aprovar abertura
de procedimento concursal para recrutamento, em regime de contrato de trabalho
por tempo indeterminado, de dez assistentes operaclonais, para a Divisao de
Ambiente e Obras e dois assistentes tecnicos para a Divisao de Qualidade,
Atendimento e Flscallzacao. -----------------------------------------------------------------------------------------Os Senhores Vereadores do Partido Socialista apresentam seguinte
declaragao: Por se tratar de materia estritamente administrativa, os Vereadores do
Partido Socialista votam pela abstencao. ---------------------------------------------------------------------------Zero dois catorze.- Presente a proposta numero sete mil duzentos e noventa e
nove barra dois mil e dezoito, apresentada pelo Senhor Vereador da Qualidade,
Ordenamento e Gestao do Terrltorlo, relativa a regularizacao de vinculos precarios - Lei
numero cento e doze barra dois mil e dezassete, de vinte e nove de dezembro, para que
a Camara dellbere reconhecer a existencia de trinta e um postos de trabalho que
correspondem a necessidades permanentes do municipio cujo vlnculo iuridico dos
trabalhadores e inadequado e, em consequencla, aprove e dellbere submeter a
Assembleia Municipal a necessaria alteracao ao mapa de pessoal dois mil e dezoito, nos
termos da referida proposta, cuja fotocopla se enoontra inserta de folhas quinhentos e
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sessenta e duas a quinhentos e oltenta e tres da minuta da presente ata.
DELIBERACAO: A Camara delibera, por unanimidade, reconhecer a existencia de
trinta e um postos de trabalho que correspondem a necessidades permanentes do
municipio cujo vinculo juridico dos trabalhadores é inadequado e, em
consequencia, aprova e delibera submeter a Assembleia Municipal a necessaria
alteragao ao mapa de pessoal dois mil e dezoito, nos termos da referida proposta.------------Os Senhores Vereadores do Partido Socialista apresentam seguinte
declaragao: Votam favoravelmente a proposta, concordando com a regularlzacao de
vinculoslaborais precarios e com a afirmacao do dlreito ao trabalho de todos os que
ocupam postos de trabalho que satisfazem necessidade permanentes. -----------------------------------Zero dois quinze.- Para deliberar submeter a Assembleia Municipal, a alteracao
ao Mapa de Pessoal dois mil e dezoito, com a crlacao de um posto de trabalho/tecnico
superior de desporto e lazer, no Sen/ico de Acao Cultural e Desportiva, da Divisao da
Educacao e Promocao Social, nos termos da proposta numero sete mil quatrocentos e
noventa e dois barra dois mil e dezoito, apresentada pelo Senhor Vereador da Qualidade,
Ordenamento e Gestao do Terrltorio, cuja fotocopia se enoontra inserta de folhas
quinhentos e oltenta e quatro a quinhentos e noventa e seis da minuta da presente
ata. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Uma questao prévia apresentada pelos Vereadores do Partido Socialista:
Verificamos que o documento de cabimentacao fol subsctiro pela funcionaria Paula Lima.
Este tipo de ato deve ser realizado, ou pelo menos ter o parecer favoravel do dirigente e
responsavel hierarquico da Divisao Financelra, in casu, Dr. Sofica Sampaio. Solicitamos,
por isso que o Senhor Presidente nos informe ao abrigo de que competencias a
funcionaria fez o cabimento desta despesa. Verificamos que a proposta de alteracao ao
Mapa de Pessoal, fol remetida em momento posterior a data llmite para envio de
documentacao para a reuniao de Camara, sendo igulamente constatado que todo o
processo se desenvolveu, aparentemente, a pressa, sendo todas as informacoes e
despachos datados do dia dezassete de abril de dois mil e dezoito e uma das
informacoes prestada ja depois do horario de expediente (eram dezasseis horas e trinta e
quatro mlnutos e quinze seguindos). Perante estes factos questiona-se o Senhor
Presidente do seguinte: -------------------------------------------------------------------------------------------------Havendo as piscinas passado para a gestao do muicipio em um de janeiro de dois
mil e dezoito, depois de terminada a concessao a Escola Profissional Amar Terra Verde,
porque nao foi esta situacao prevista, ja em novembro quando foram aprovadas as
grandes opcoes de piano e orcamento para dois mil e dezoito e o consequente mapa de
pesseal1?-~“=m-=-»------------------------------------------------------------------------------------------------Porque motivo nao fol esta situacao tratada com a necessaria antecedencia
(reconhecida que esta a necessidade) para que tenha sido tratada aparentemente a
pressa e nao tenha sido remetida junto com os demais documentos em tempo utll?------------------0 Senhor Presidente esclarece: Relatlvamente a cabimentacao, a mesma foi
efetuada pela Tecnica Superior, Dr.a Paula Lima, em virtude da Chefe da Divisao se
encontrar hospitalizada. informo, ainda, que o momento em que o assunto foi tratado se
deveu a necessidade de obter a concordancla do funcionario. -----------------------------------------------DELIBERAQAO: A Camara delibera, por maioria, com a abstengao dos
Senhores Vereadores do Partido Socialista, submeter a Assembleia Municipal, a
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alteracao ao Mapa de Pessoal dois imilze dezoito, com a criagao de um posto de
trabalholtécnlco superior de desporto e lazer, no Servlgo de Agao Cultural e
Desportiva, da Dlvlsao da Educagao e Promocao Social, nos termos da proposta
numero sete mil quatrocentos e noventa e dois barra dois mil e dezoito,
apresentada pelo Senhor Vereador da Qualidade, Ordenamento e Gestao do
Territérlo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Os Senhores Vereadores do Partido Socialista apresentam seguinte
declaragao: Por se tratar de materia estritamente administrativa, os Vereadores do
Partido Socialista votam pela abstencao. ---------------------------------------------------------------------------Zero dois dezasseis.- Presente o processo zero tres barra dois mil e dezoito
barra cento e setenta e nove, em nome de Angelina da Conceicao Martins da Rocha, sito
no lugar de Real, da Freguesia de Aboim da Nobrega e Gondomar, tendente a emissao
de uma certidao para efeltos de constituicao de compropriedade, sollcitando-se a
Excelentissima Camara que emita parecer ao abrigo do artigo cinquenta e quatro, numero
um da Lei numero noventa e um barra noventa e cinco de dois de setembro, na redacao
que lhe foi conferida pela Lei numero setenta barra dois mil e quinze, de dezasseis de
julho e nos termos das informacoes tecnicas constante do processo, cuja fotocopia se
enoontra inserta de folhas cinquenta e oito a sessenta e um da minuta da presente ata.
DELIBERACAOI A Camara delibera, por unanimidade, emitlr parecer favoravel
relativamente ao presente pedido apresentado ao abrigo do artigo cinquenta e
quatro, numero um da Lei numero noventa e um barra noventa e cinco de dois de
setembro, na redagao que lhe foi conferida pela Lei numero setenta dois mil e
quinze, de dezasseis de julho e nos termos das informagoes tecnicas constantes do
processo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Procedeu-se a leitura da minuta da reuniao do executivo, a qual foi aprovada por
todos os elementos presentes na reuniao. -----------------------------------------------------------------4----”---E nada mais havendo atratar, pelo Senhor Presidente foi declarada encerrada a
reuniao eram onze horas e trinta mlnutos, da qual para constar e devidos efeltos foi
lavrada a presente ata que val ser devidamente assinada, consignando-se que todas as
deliberacoes dela constante foram aprovadas em minuta no final da reuniao, nos termos
do numero tres do artigo cinquenta e sete da Lei numero setenta e cinco barra dois mil e
treze, de doze de setembro, para surtir efeltos imedlatos. ----------------------------------------------------—E eu, Nuno Miguel Lomba Mota, Tecnico Superior, a redigi, subscrevi e assino.----
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