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ATA DA REUN|.5iO ORDINARIA DE 21-os-201s
----------Aos vinte e um dias do més de maio, do ano de dois mil e dezoito, realizou-se
uma reuniao ordinaria da Camara Municipal de Vila Verde, no edificio dos Pagos do
Conoelho, sob a Presidéncia do Senhor Vice-Presidente da Camara Municipal de Vila
Verde, Manuel de Oliveira Lopes e com a presenga dos Senhores \/ereadores, Jtiiia
Maria Caridade Rodrigues Fernandes, Patricio Jose Correia Pinto AF8Uj0, Jose Augusto
Maroal Morais, Cléudia da Conceigao Cachetas Pinto e Julio Pedro Duarte Pedralva da
Silva. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Secretariou o Técnico Superior Nuno Miguel Lomba
----------Verificada a presenga do mlmero legal de Vereadores foi pelo Senhor Vice-

Presidents da Carnara, declarada aberta a reuniao nove horas e trinta minutos. --------------------~-Faitou por motivo justificado o Senhor Presidente da Camara, Antonio Fernando
Nogueira Cerqueira Viiela, por se encontrar ausente do pais, tendo a falta sido justifioada
pelo Exeoutivo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Faitou por motivo justiﬁcado 0 Senhor Vereador Luis Loureiro de Castro, por
motivos profissionais, tendo a falta sido justificada pelo executivo. Foi substituido pelo
Senhor Vereador Jolio Pedro Duane Pedralva da Silva. --------------------------------------------—
----------BALANCETE: Presente o resumo diario da Tesouraria relativo ao dia dezoito do
mes de maio do ano dois mil e dezoito que acusava um saldo pecuniario de um milhao
seiscentos e cinquenta e oinco mil setecentos e vinte euros e oinquenta e um céntimos.-----------EXPEDIENTE: O que segue, acompanhado de todos os processos para
verificagao da Excelentissima Eclilidade. -------------------------------------------------------------------------Presente, para aprovagao da Excelentissima Camera, a ata da reuniao ordinaria
de sete de maio de dois mil e dezoito, cuia fotooopia se encontra inserta de foihas doze a
dezassete da minuta da presente ata. DELlBERAC}§O: A Céimara delibera, por
maioria, aprovar a referida ata. O Senhor Vereador Jdlio Pedro Duaﬁe Pedralva da
Silva abstém-se por néo ter estado presente na reuniéo a que diz respeito a
referida ata.-----------------------------------------------------------------------------------------------------~
----------ANTES DA ORDEM DO DIA:-------~----------------------------~-----------------~-------------~
----------Foram disponibilizadas aos Senhores Vereadores do Partido Socialista
diversas respostas a pedidos de esclarecimento por eles solicitados: --------------------

----------0 Questoes relacionadas com delegagoes de competéncias;--------~------~----------—
----------0 Questoes relaoionadas com os contratos de avenga em vigor nos anos de dois
mil e dezassete e dois mi! e dezoito; ---------------------------------------------------------------------~
----------0 Questoes relaoionadas com os aiustes diretos, regime normal (ano de dois mil
e dezassete); -------------------------------------------------------------------------------------------------------------—0 Questoes relacionadas com os ajustes diretos, regime simpiiﬁcado, de um de
novembro a trinta e um de dezembro de dois mil e dezassete. ---------------------------------------------0 Questoes relacionadas com o emprestimo de 2.085.960,00€ (dois milhoes

oitenta e cinco mil e novecentos e sessenta euros). -----------------------------------------------------------intervieram os Senhores Vereadores do Partido Socialista: Relativamente
aos pedidos de esclarecimento entregues, vamos analisa-los e reservamos uma posigao
para uma préxima reuniao: --------------------------------------------------------------------------------------------Uma questéo apresentada pelos Senhores Vereadores do Partido Socialista:
“Segundo a noticia da agéncia LUSA de catorze de maio do oorrente ano (anexa a esta
ata, cuja fotooopia se encontra inseda a foihas dezoito da minuta da presente ata), o
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Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga deu razao a empresa ABB, S.A., considerando
o programa do concurso da obra de saneamento na Vita de Prado ilegal, anulando o ato
de adjudécaoao e 0 oontrato oelebrado. Em causa parece estar uma completa falta de

rigor e transparérrcia na aplicagao do codigo de contrataoao publica. Esta situaoao, aiém
dos prejuizos que causara ao Municipio de Vila Verde, coloca a duvida sobre a possivei
viciagao de atos concursais que devem ser isentos, imparciais e com regras bem
definidas e previamente conhecidas por todos os conoorrentes. A confirmar-se tal facto, a
situagao é reveladora de uma postura totaimente condenavet e reprovavel do ponto de

vista da forma como um detentor de um cargo publico deve exercer 0 poder. --------------------------Estranhamos por isso que perante a gravidade dos factos o Senhor Presidente
nao nos dé conhecimento da referida sentenoa. Exigimos copia integral da mesma.

Estranhamos tambem o siténcio em relaoao a todo este processo. ----------------------------------------Quantas obras foram langadas segutndo 0 mesrno modelo de programa de
concurso’? Aguarda-se expiicagoes. --------------------------------------------------------------------------------0 que tem a dizer sobre as graves afirmaooes do Tribunal Administrative e Fiscal
de Braga relativamente a esse mesmo programa de concurso? E que aparenternente a

decisao de adjudicagao parece nao obedecer a regras claras, dando a entender que
poderao existir resultados viciados, como fol o caso da obra de saneamento na Vila de
Prado.”----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pronunciou-se, sobre o assunto, 0 Senhor Vice-Presidente: “Respeitamos as

decisoes iudiciais. O Municlpio de Vila Verde reserva~se todo o direito de recorrer das
sentengas enquanto alas nao transitarem em julgado, na conviogao de que os
procedimentos ooncursais realizados cumprem as prescrigoes legals e os requisites de
transparéncia e de exigéncia de iivre oonoorréncia a que estamos obrigados. A sentenga

esta a ser devidamente apreciada e anaiisada pelos servigos juridicos e dela serao
tiradas todas as conclusoes no senticlo de um eventuat recurso, mas também, porque
nao nos fechamos na nossas certezas, estamos sempre disponiveis para melhorar os

procedimentos. Relativamente a sentenoa, como eta e do dominio publioo, nao tem a
Cémara qualquer interesse em oculta-Ea, pelo que facultara a respetiva copra". -----------------------Os Vereadores do Partido Sociatista reforgam a questao intcialrnente
ootocada, em especial no que diz respeito ao numero de obras lanoadas seguindo o
mesmo programa de concurso. Reservamos posigao sobre a sentenga apes leitura
integral da mesma, uma vez que, ate a data, o Munioipio nao facultou copia da mesma.-----------lnterveio o Senhor Vereador Patricio A|‘31]jO, a quat se associaram o Senhor
Vice-Presidente e a Senhora Vereadora Julia Fernandes: Antes de mats importa
satientar que nos orgulhamos de estar a colocar em pratica o mais avuttado de todos os
programas de saneamento de aguas residuals da regiao, composta por todos os
municipios das baoias do Cavado e l-lornem (num investimento totai que ronda os sate
milhoes de euros). lnvestimento esse que abrange diversas Freguesias por todo o

concelho, o qual tern em vista a protegao das massas de agua e o feono de muitos
sistemas de rede com a ligagao dos sistemas em baixa aos respetivos interoetores,
cirounstancia que ira methorar em muito as condiooes de vida de muitas das famtlias
Vilaverdenses um pouoo por todo o territorio. Por outro lado, consideramos grave que o
Partido Sooialista venha langar a suspeigao sobre a legalidade e vtoragao deste ato
conoursal, na medida em que fala como se nada tivesse a ver com 0 assunto. Assim
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sendo, convira relembrar a oposlcao aqui representada pelo Partido Socialista de que os
criterios que agora, e aqui, coloca em crise sao precisamente os mesmos que Vossas
Excelencias votaram favoravelmente. E nao foram somente os critérios, mas também, o
Caderno de Encargos, bem como o procedimento concursal, a nomeacao do Juri, etc.
(veja~se a ata de vinte de fevereiro de dois mil e dezassete, que anexo, assim como, a
ratificacao dos atos praticados pelo juri, votada unanimemente em oito de janeiro de dois

mil e dezoito. Os relatorios de analise das propostas, também votados unanlmemente na
reuniao de cinco de feverelro de dois mil e dezoito e finalmente, a minute do contrato de
empreitada, que tambem fol votada de forma unanime em dazanove de fevereiro de dois
mil e dezoito). Ou seja, todos os atos foram merecedores de uma votacao unanime por
parte de todos os membros que compoem este Executlvo e isso inclui também o Partido
Socialista. Alnda a este proposlto, fazemos notar que sendo os criterios de classificacao

das propostas a pedra angular de todo 0 procedimento concursal e que o Tribunal
Administrative e Fiscal de Braga considera como ilegais sao os mesmos que foram
aplicados em empreitadas em tudo semelnantes a esta e que os mesmos foram visados
pelo Tribunal de Contas. Ou seia, 0 que é considerado como ilegai é a iegalidade visada

e aprovada pelo Tribunal de Contas Mais ainda, fazernos notar que os critérios que
agora estao em apreco foram precisamente idénticos aqueles que foram apiicados em
empreitadas em tudo semelhantes a esta e que os mesmos foram visados pelo Tribunal
de Contas. Quanto a nos reiteramos a nossa total confianca no juri do concurso,
manilestamos plena conviccao na sua valla técnica, bem corno, enaltecermos a

honorabllidade profissional de todos os seus membros. Circunstancia, que por maioria
de razao, significa o mesmo que dizer que mantemos integral confianca nos
trabaihadores e nas equlpas que dlariamente dao o seu melhor em proi do progresso e
do desenvolvimento do Munlcipio de Vila Verde. Pelos motivos expostos, entendemos
que e nosso dever recorrer da referida sentenga para o Tribunal Central Administrative
do Norte. acrescentando que os membros do executivo Partido Social Democrats nao se
reveem nesta forrna de fazer poiitica, enveredando sim, por uma politica que visa a

coesao territorial, o desenvolvimento social e a meihorla da qualidade de vida de todos
os Vilaverdenses. (Foram anexadas as deliberacoes do executivo referentes ao
procedimento em questao, cujas fotocopias se encontram insertas de folhas dezanove a
vinte e trés da minuta da presente ata). -----------------------------------------------------------------~
----------No seguimento, pronunciaram-se os Senhores Vereadores do Partido
Sociaiista: "A declaracao do Vereador do Ambiente, subscrita pelos restantes eleitos do
Partido Social Democrata, a respeito da sentenca do Tribunal Administrative e Fiscal de

Braga demonstra bem a forma como este elemento do executivo Partido Social
Democrata encara a acao politica, fugindo as responsabllidades, nao as assumlndo, num
processo que prejudica o Conceiho de Vila Verde e em especial a Vila de Prado. Afirmar
que o Partido Socialista “venha lancar a suspeicao sobre a legalldade e viciacao desta
ato concursal“ é eticamente reprovavel, pouco sério e nada digno de quem ocupa
funcoes executivas neste municipio. E que quem levanta duvidas e declara ilegal e nuio
este procedimento e o Tribunal Administrative e Fiscal de Braga, a pedido de um dos
concorrentes, no caso a ABB, S.A.. Relembramos ao Vereador do Arnbiente que os
Vereadores do Partido Soclaiista votaram favoravelmente todos os procedimentos
adminlstrativos, propostos pelo executive Partido Social Democrata para execucao das
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obras de Saneamento, da Ciclovia, das Escolas e da Adega. E relembramos tambem ao
Vereador do Ambiente, que a respeito do procedimento para a obra de Sanearnento da
Vila de Prado, deciaramos na ata do dia clnco de Fevereiro de dois mil e dezoito o
segulnte: “Votamos favoravelmente este ponto da ordem de trabalnos por conslderarmos
urgente a concretizacao da Rede de Saneamento na Vila de Prado, no entanto surgemnos serias resenras quanto ao relatorio de analise e a exclusao de uma proposta inferior
a proposta que o juri propoe que recaia a adjudicacao. Parece-nos estarmos perante
criterios pouco claros que serviram para exciuir um concorrente e proceder a
adjudicacao da obra a outro dos concorrentes. Porque?” Deva por isso o Vereador do

Ambiente retratar-se nas declaracoes proferidas e que tentam apenas lancar lama para o
processo, envolvendo o Partido Socialista em questoes que clescie o lnicio nos
suscitaram duvldas.”-------------------------------------------------------------------------------------------

----------Respondeu o Senhor Vereador Patricio Arailijo: “Atendendo a que estas
declaracoes me visam pessoalmente, quero reiterar que o Partido Socialista continua a
iancar suspeicao sobre a legalidade e a viciacao deste ato concursal. A prova disso

mesrno e a declaracao que na altura produziu, em cinco de fevereiro de dois mil e
dezoito onde afirma que estamos perante criterios pouco claros que “serviram para
excluir um concorrente e proceder a adjudicacao da obra a outro dos concorrentes”, o
que de todo nao corresponde a verdade na medida em que esse concorrente a que se
referern nao fol excluido. Por outro lado, reverbero aqui a minha total confianca no jun do

concurso e na honorabiiidade profissional de todos os seus membros que mais nao
fazem do que dignificar com o seu trabalho o Municiplo de Vila Verde.”-----------------------~----------Os Vereadores do Partido Sociallsta remetem os esciarecimentos ao Senhor

Vereador do Ambiente para a decisao do Tribunal relativamente a este processo. --------------------lnterveio o Senhor Vice-Presidente, na sequencia do desenvolvimento da
discusséoz Nao seo admissiveis nas reunioes expressoes ou tons de voz que ponham
em causa o normal funcionamento da mesma, pelo que soiicito aos Senhores
Vereadores contencao verbal e adequacao comportamental que respeite os principios
clvicos na iivre participacao e do respeito mutuo, pelo que, quer a expressao do Senhor

Vereador Patricio, quer a forma alterada do Senhor Vereador Jose Morals, nao devem
servir de exemplo para este orgao, e reitero o compromisso de todos com os

Vllaverdenses e com o desenvolvimento deste concelho, independentemente das
posicoes que, a partida, cada urn de nos pode tar sobre os assuntos em apreco. ------------

----------ZERO LiM.- CONHECIMENTOS BARRA RA‘l‘lFlCA<;C')ES.- Zero um zero um.Para conbecimento do executivo, presentes as iistagens elaboradas pela Divlsao de
Aguas e Sanearnento, reiativas aos despachos proferidos pelo Senhor Vereador do
Ambiente, Desporto e Atividades Economicas, em processos de forneclmento de
egua e recolha de aguas residuals domesticas, cuja fotocopia se encontra inserta de
folhas vinte e quatro a vinte e seis da minute da presents ata. DELIBERACAO: A
Cémara toma conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------------~-Zero um zero dois.- Para conhecimento da Excelentissima Camera,
apresentam-se as lnformacoes do Chefe da Dlviseo de Educacao e Promocao Social, da
Divisao de Adminlstracao e Financas e do Senhor Engenheiro Ismael Graca, contendo a
relacao atualizada dos possiveis candidates no ambito do processo de Regularizacao
dos Vinculos Precarios, cujas totocopias se encontram insertas de folhas vinte e sete a
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trinta e tres da minuta da presente ata. DEUBERAQAO: A Camara toma
conhecimento da relacao atualizada dos possiveis candidates, no éimbito do
processo de Regularizacao dos Vinculos Precarios.------------------------------------------------------ZERO DOlS.- DlVERSOS.- Zero dois zero um.- Uma informacao, prestada pelo
Chefe da Dlvisao da Educacao e Promocao Social, relativa a atribuicao de apoio
financeiro no montante de € 1500,00 (mil e quinnentos euros), ao Grupo Desportivo de
Prado, para fazer face aos encargos com a preparacao de prova de campeonato do
Mundo de Taekwondo, que decorreu entre os dias cinco e catorze de abril, em
Hammamet, na Tunisia, cula fotocopia se encontra insefta de folhas trinta e quatro a
trinta e seis da minuta da presente ata. DELIBERACAO: A Camara delibera, por
unanimidade, atribuir um apoio financeiro, no montante de € 1.500,00 (mil e
quinhentos euros), ao Grupo Desportivo de Prado, para fazer face aos encargos
com a preparagao de prova de campeonato do llliundo de Taekwondo, que

decorreu entre os dias cinco e catorze de abrii, em Hammamet, na Tunisia.-----------~
----------Zero dois zero dois.- Uma informacao prestada pela Tecnica Superior Dr." Silvia
Rodrigues, relacionada com a proposta de Regulamento Municipal para atribuicéo de
Auxillos Economicos, reiativos a Fichas de Trabalho, no Primeiro Ciclo do Ensino Basico
- ano letivo dois mil e dezoito barra dois mil e dezanove, cuja fotocopia se encontra
inserta de folhas trinta e sete a quarenta e dois da minuta da presente ata.
DELiBERA(;AO: A Camara delibera, por unanimidade, aprovar a proposta de
Regulamento Municipal para atribuigao de Auxilios Econémicos, relativos a Fichas
de Trabalho, no Primeiro Ciclo do Ensino Bésico - ano letivo dois mil e dezoito
barra dois mil e dezanove.------------------------------------------------------------------------------------------Zero dois zero trés.- Presente o processo zero urn barra dois mil e treze barra
trezentos e noventa, em nome de Maria Fernanda Gomes de Aratljo Fonseca da Silva,
referente a uma Alteragao - Turismo no Espaoo Rural - Casa de Campo, sita no iugar de
Lombao, Freguesia de Cervaes, para deliberacao sobre a caducldade da licenca ao
abrigo do disposto no numero cinco, do artigo setenta e um, do Regime Juridico de

Urbanlzacao e Edificagao, por forca da aplicacao do numero dois, do referido artigo, cuja
fotocopia se encontra inseita de folhas quarenta e tres a quarenta e cinco da minuta da
presente ata. DEUBERACAO: Aprovado, por unanimidade, declarar a caducidade
da licenga ao abrigo do disposto no niimero cinco, do artigo setenta e um, do
Regime Juridico de Urbanizagao e Edificagao, por forga da aplicagao do numero
dois, do referido artigo, pelas razoes invocadas nas informagdes constantes do
processo zero um barra dois mil e treze barra trezentos e noventa, em nome de
Maria Fernanda Gomes de Araujo Fonseca da Silva. ------------------------------------------------------Zero dois zero quatro.- Presente o Recurso Administrative Especial referente ao
processo zero seis barra dois mil e dezassete barra setecentos e cinco, para a sua
reieiceo, por forca da irrecorribilidade do ato impugnado. Sobre o assunto a Jurista, Dr?
Fiiipa Vilela, prestou uma informacao cuja fotocépia se encontra inserta de folhas
quarenta e seis a cinquenta e cinco da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A
Camera delibera, por maioria, com a abstengao dos Senhores Vereadores do
Partido Socialista, rejeitar 0 Recurso Administrative Especial, conforme disposto
na alinea a), do numero um, do artigo cento e noventa e seis, do novo Cédigo do

Procedimento Administrative, e nos termos da informagao prestada.--------------------5/7
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----------Os Senhores Vereadores do Partido Sociaiista apresentam a seguinte
deciaragao: “Abstemo-nos por falta de conhecimento integral de todo o processo". -----------------Zero dois zero clnco.- Presente, a proposta de Alteracao do Plano de Pormenor
para Avenida Professor Machado Vilela, entre a Praca da Republica e a Rua dos

Bombeiros, Rua do Professor, Avenida do Autarca entre 0 monumento ao Autarca, Rua
Condestavel Dom Nuno Alvares Pereira dos lados Norte e Sui e areas envolventes ao
Campo da Feira e Quartel dos Bombeiros, do prazo de eiaboracao, dos respetivos
termos de referencia, da dispense de Avaliacao Ambiental Estrategica e aberiura do

periodo de participacao publica, cuja fotocépia se encontra inserta de folhas cinquenta e
seis a setenta da minuta da presente ata. DEUBERACAO: A Camera deiibera, por
unanimidade: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------UlVi.- Determinar dar inlcio ao procedimento de Alteragao do Plano de
Pormenor para a Avenida Professor Machado Vilela, entre a Praga da Repubiica e a
Rua dos Bombeiros, Rua do Professor, Avenida do Autarca entre o monumento ao

Autarca, Rua Conclestavel Dom Nuno Alvares Pereira dos lados Norte e Sui e areas
envoiventes ao Campo da Feira e Quartel do Bombeiros, que devera estar
concluido no prazo de trezentos e sessenta dias e aprovar os respetivos termos de
referéncia que se anexam; ------------------------------------------------------------------------------------------DOlS.- Qualificar a Alteragao do Plano de Pormenor para a Avenida
Professor Machado Vliela, entre a Praga da Republica e a Rua dos Bombeiros, Rua
do Professor, Avenida do Autarca entre o monumento ao Autarca, Rua Condestévei
Dom Nuno Alvares Pereira dos lados Norte e Sul e areas envolventes ao Campo da
Feira e Quartel do Bombeiros como suscetlvel de nao ter efeitos significativos no
ambiente e como tal, estarem reunidas as condicdes para propor a nao sujeigao a
Avaliacao Arnbiental Estratégica para a presente proposta de Alteragao do Plano,
nos termos do disposto nos nﬁmero um e dois do artigo setenta e oito do Regime
Jurldico dos lristrumentos de Gestao Territorial, de catorze de junho, e nos dos
artigos terceiro e quarto do Decreto-Lei nilmero duzentos e trinta e dois barra dois

mil e sete, de quinze de junho, com as alteragoes introduzidas pelo Decreto-Lei
numero cinquenta e oito barra dois mil e onze, de quatro de maio (ver ponto cinco
dos Termos de Referéncia).----------------------------------------------------------------------------------------TRES.- Determinar a abertura de um periodo para formulagao de sugestoes
por qualquer interessado ou para apresentacao de informacoes sobre quaisquer
questoes que possam ser consideradas no ambito do procedimento de Aiteragao
do Plano, com a duragao de quinze dias uteis, ao abrigo do disposto no numero
um do artigo setenta e seis do Regime Juridico dos lnstrumentos de Gestao
Territorial.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Zero dois zero sete.- Presente a proposta de Aiteracao ao Plano Diretor
Municipal de Vila Verde, cuja fotocepia se encontra inserta de folhas setenta e um a
cento e doze da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Carnara delibera, por
unanimidade, estarem reunidas as condigdes para envio da presente proposta de
Alteracao do Plano Diretor Municipal a Comlssao de Coordenagao e
Desenvolvimento Regional do Norte para emissao do parecer final.-----------------------

----------Procedeu-se a leitura da mlnuta da reuniao do executive, a qual fol aprovada por
todos os elementos presentes na reuniao. --------------------------------------------------------------6/7
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----------E nada mals havendo a tratar, pelo Senhor Vice-Presidente foi deciarada

encerrada a reunlao eram dez horas e quarenta minutos, da qual para constar e
devidos efeitos foi iavrada 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 trés do artigo cinquenta e sete da Lei numero
setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro, para surtir efeitos
imediatos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E eu, Nuno Miguel Lomba Mota, Tecnico Superior, a redigi, subscrevi e assino.--ri

O Vice-Presldente da Camara/,
1
OSecretario,
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