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----------Aos dois dias do més de julho, do ano de dois mil e dezoito, realizou-se uma
reuniao ordinéria da Camara Municipal de Vila Verde, no ediflcio dos Pagos do Concelho,
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 Oliveira Lopes, Julia Maria Caridade Rodrigues Fernandes, Patricio José
Correia Pinto Araujo, José Augusto Margal Morais, Luis Loureiro de Castro e Claudia da
Conceigao Caohetas Pinto.---------------------------------------------------------------------------------- --
-------- --Secretariou a Assistente Técnica Olinda Macedo Lopes na auséncia do Técnioo
Superior Nuno Miguel Lomba Mota. ----------------------------------------------------------------------- --
----------Verificada a presenga do numero legal de Vereadores foi pelo Senhor Presidente
da Cémara, declarada aberta a reuniao eram nove horas e trinta minutos. -------------------- --
-------- --BALANCETE: Presente o resumo diario da Tesouraria relativo ao dia vinte e nove
do més de junho do ano dois mil e dezoito que acusava um saldo pecuniario de dois
milhoes cento e setenta e quatro mil seiscentos e um euros e quarenta e seis céntimos,
cuja fotocopia se encontra inserta a folhas doze e treze da minuta da presente ata. -------- --
----------EXPEDIENTE: O que segue, aoompanhado de todos os processos para
verificagéo da Excelentissima Edilidade. ----------------------------------------------------------------- --
----------Presente, para aprovagao da Exoelentissima Cémara, a ata da reuniao ordinaria
de dezoito de junho de dois mil e dezoito, cuja fotooopia se encontra inserta de folhas
catorze a dezoito da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Cémara delibera, por
unanimidade, aprovar a referida ata.---------------------------------------------------------------------
----------ANTES DA ORDEM DO
----------O Senhor Presidente da Camara informa, que vai entrar em gozo de férias entre
os dias nove a treze do corrente més de julho. ----------------------------------------------------------
-------- --O Senhor Presidente da Camara da conheoimento aos Senhores Vereadores do
Partido Socialista, de um parecer da CADA/Comissao de Acesso aos Documentos
Administrativos, sobre a informagéo relativa aos processos que tramitam no Tribunal de
Contas, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas dezanove a vinte e trés da minuta da
presente ata. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------- --O Senhor Presidente da Camara entrega documentos aos Senhores. Vereadores
do Partido Socialista, relativos a delegagao de oompeténcias. --------------------------------------
----------A Camara aprovou por unanimidade, prestar um Voto de Louvor ao Atleta Ricardo
Cunha pela sua prestagao desportiva nos “Europeen Transplant and Dialysis Sports
Championships”, cuja fotocopia se encontra inserta a folhas vinte e quatro da minuta da
presente ata. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- --
----------Os Vereadores do Partido Socialista apresentam os seguintes assuntos, cuja
fotocopia se encontra inserta a folhas vinte e cinco da minuta da presente ata: -------------- --
-------- --A'|ustes
-------- --No passado dia sete de maio de dois mil e dezoito, fioou registado em ata da
reuniéo de Camara 0 seguinte pedido de acesso a documentos:----------------------------------
----------"Solicita-se listagem dos ajustes diretos (normais e simplificados), referente ao ano
de dois mil e dezassete, em formato digital (PDF ou XLS), conforme modelo anexo, onde
constem as colunas de informagao: Servigo Requisitante (Cod. e Designagéio), Requisigao
(numero e data), Entidade Forneoedora (numero, nome e NIF), Valores (Val. lliquido,
Desconto, IVA e TOTAL), bem como o Compromisso (Diar/Numero e Valor)." --------------- --
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-------- --Ora numa Reuniao de Camera do més passado, entregaram-nos um conjunto de
folhas impressas, nao ordenadas, que dizem respeito a listagem de ajustes diretos, mas
apenas dos dois ultimos meses de dois mil e dezassete. ---------------------------------------------
-------- --Assim, o nosso pedido de esclarecimento, realizado e lavrado em ata de sete de
maio de dois mil e dezoito e emails anteriores, continua por responder. --------------------------
----------Reforca-se a necessidade de obter acesso ao mesmo em via digital (PDF ou
XLS), conforme expressamente solicitado, mas também que 0 mesmo abranja todo o ano
de dois mil e dezassete, no modelo de listagem que Vossas Exceléncias ja conhecem.-----
----------Continuamos a aguardar resposta as questoes colocadas no dia vinte e um de
maio de dois mil e dezoito, relativamente a anulacao do concurso para saneamento na
Vila de Prado pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga, nomeadamente que
obras ou concursos foram lancados seguindo o modelo concursal?-------------------------------
----------Os Vereadores do Partido Socialista tiveram conheoimento que um municipe
residente na Freguesia da Lage passou um tubo pela via publica, tendo destruldo mais ou
menos quinhentos metros da referida via e utilizado também o regato do Rio da Nogueira
para completar o curso desse tubo de aguas. Recebemos varias queixas de cidadaos da
Lage que viram a via em frente as suas casas ser destruida e deixando a mesma em
lastimavel estado para poderem circular com as suas viaturas, danificando as rnesmas.
Perguntamos se 0 Executivo tem conheoimento da situacao, se esta intervencao em via
publica tinha autorizacao, e em caso contrario que medidas tomou para que o tubo seja
retirado, e a via publica reposta em qualidade, e a custo de quem?-------------------------------
----------Questionamos ainda acerca da conclusao das Obras da Avenida da lgreja que
tinham prazo de execucao de cento e vinte dias, comegaram em setembro e ainda estao
longe de estar terminadas. Ja respondeu o municipio a mocao apresentada e votada por
unanimidade pela Assembleia de Freguesia da Lage?----------------------------------------------- --
----------No dia catorze de junho de dois mil e catorze os Vereadores do Partido Socialista
receberam uma missiva, remetida pelo Senhor Belarmino Fernandes Pires, onde relata
um conjunto de factos que consideramos muito graves. Acreditamos que esses factos
serao ja do conhecimento do Presidente da Camara, ainda assim, anexamos agora a
missiva remetida pelo Senhor Belarmino, solicitando que a Camara se pronuncie
detalhadamente sobre os factos nela descritos, cuja fotocopia se encontra inserta a folhas
vinte e seis da minuta da presente ata. ---------------------------------------------------------------------
-------- --No dia trés de julho de dois mil e dezoito fomos contactados pela Associacao
“Diabretes”, solicitando a Camara que seja concedido um apoio para realizacao de um
evento, conforme documento agora anexo. Assim, solicita-se a vossa melhor atengéo
para o assunto, aguardando que o apoio possa ser analisado na proxima Reuniéo de
Camara. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------- --Solicita-se copia das comunicacoes remetidas pelo Tribunal de Contas para a
Camara de Vila Verde e respetivas respostas escritas da Cémara, no ambito da analise
dos processos de fiscalizacao prévia para emissao de visto, referents aos concursos para
requalificacao da Escola de Vila Verde e da Escola de Prado - Processos novecentos e
noventa e trés barra dois mil e dezoito e novecentos e noventa e seis barra dois mil e
dezoito do Tribunal de Contas. -------------------------------------------------------------------------------
----------ZERO UM.- D|VERSOS.- Zero um zero um.- Uma informacao, prestada pela
Assistente Técnica, Maria do Carmo Pimenta, relacionada com atribuicao de Bolsa de
Estudo, a aluna Ana Catarina Gongalves Malheiro, pelos motivos invocados no
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requerimento apresentado pela aluna e que junta se anexa, cuja fotocopia se encontra
inserta de folhas vinte e sete a trinta da minuta da presente ata. DELIBERACAO: A
Camara, delibera por unanimidade, atribuir a Bolsa de Estudo a aluna Ana Catarina
Goncalves Malheiro, nos termos da informacao prestada.------------------------------------ --
-------- --Zero um zero dois.- A informacao subscrita, pela Técnica Superior, Doutora
Delfina Mendonca, relacionada com a atribuicao de 1.500,00€ (mil e quinhentos euros),
para o segundo Prémio, no ambito da Bienal lnternacional de Arte Jovem de Vila Verde,
cuja fotocopia se encontra inserta a folhas trinta e um e trinta e dois da minuta da
presente ata. DELIBERACAO: Deliberado, por unanimidade, atribuir mil e quinhentos
euros, para a atribuigao do Segundo Prémio, no ambito da Bienal lnternacional de
Arte Jovem de Vila Verde, de acordo com a informagao prestada pela Técnica. ------
----------Zero um zero trés.- Uma informagao, prestada pela Técnica Superior de Sen/ico
Social, Isabel Lopes, relativa a necessidade de apoio a frequéncia do Jardim de lnfancia,
para pagamento de refeicao e prolongamento de horario, referente ao aluno Ezequiel
Garcia Fernandez, a frequentar 0 pré-escolar no Centro Escolar de Cabanelas, cuja
fotocopia se encontra inserta de folhas trinta e trés a trinta e seis da minuta da presente
ata. DELIBERACAO: A Camara, delibera por unanimidade, apoiar a frequéncia no
Jardim de lnfancia, referente ao pagamento de refeicéo e prolongamento de horério,
do aluno Ezequiel Garcia Fernandez, a frequentar 0 pré-escolar no Centro Escolar
de Cabanelas, nos termos da informagao prestada pela Técnica.-----------------------------
----------Zero um zero quatro.- Presente o processo zero um barra dois mil e onze barra
mil quatrocentos e cinquenta e sete, em nome de Luis Filipe da Costa Martins, referente a
construcao de habitacao, sita no lugar de Cancela, Freguesia de Atiaes, para deliberacao
sobre a caducidade da licenca ao abrigo do disposto no nL]lT\EfU cinco do artigo setenta e
um do Regime Juridico de Urbanizacao e Edificacéo por forca da aplicacao da alinea d)
do numero trés, do referido artigo, cuja fotocopia se encontra inserta a folhas trinta e sete
e trinta e oito da minuta da presente ata. DELIBERACAO: A Camara delibera, por
unanimidade, declarar a caducidade da licenca, ao abrigo do disposto no numero
cinco do artigo setenta e um do Regime Juridico de Urbanizagao e Edificagéio por
forga da aplicagao da alinea d) do numero trés, do referido artigo respeitante ao
processo zero um barra dois mil e onze barra mil quatrocentos e cinquenta e sete,
em nome de Luis Filipe da Costa Martins, referente a construgao de habitacao, sita
no lugar de Cancela, Freguesia de Atiaes. -------------------------------------------------------------
----------Zero um zero cinco.- Presente o processo zero um barra dois mil e treze barra
noventa, em nome de Fernanda Sousa Rodrigues, referente a construcao de habitacao,
sita no lugar de Rogadas, Freguesia de Aboim da Nobrega, para deliberagao sobre a
caducidade da licenca ao abrigo do disposto no numero cinco do artigo setenta e um do
Regime Juridico de Urbanizacao e Edificacao, por forca da aplicagao da alinea a) do
numero trés, do referido artigo, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas trinta e nove a
quarenta e um da minuta da presente ata. DELIBERACAO: A Camara delibera, por
unanimidade, declarar a caducidade da licenca, ao abrigo do disposto no numero
cinco do artigo setenta e um do Regime Juridico de Urbanizacao e Edificacao por
forca da aplicagao da alinea d) do numero trés, do referido artigo respeitante ao
processo, zero um barra dois mil e treze barra noventa, em nome de Fernanda
Sousa Rodrigues, referente a construcao de habitagao, sita no lugar de Rogadas,
Freguesia de Aboim da Nébrega.-------------------------------------------------------------------------

3/7



FLS
ATA DA REUNIAO ORDINARIA DE 02/07/2018

-------- --Zero um zero seis.- Presente, uma proposta apresentada pelos Senhores
Vereadores do Partido Socialista, relativa a instalacao de um ”Espaco Empresa”, no
concelho de Vila Verde, cuja totocopia se encontra inserta a folhas quarenta e dois da
minuta da presente ata. DELIBERACAO: Deliberado, por unanimidade, aprovar a
proposta apresentada pelos Senhores Vereadores do Partido Socialista, relativa a
instalacao de um "Espago Empresa", no concelho de Vila Verde. ----------------------------
-------- --Os Senhores Vereadores do Partido Social Democrata, apresentam a
declaracao de voto que a seguir se transcreve: -----------------------------------------------------
----------A Camara Municipal de Vila Verde, ao longo destes anos, tem sido uma autarquia
pioneira em matéria de modernizacao administrativa,mas também na promocao de um
relacionamento de proximidade, quer para com os cidadaos, quer para com os agentes
economicos, proporcionando-lhes sempre servicos publicos de grande qualidade.
Lembramos a este proposito que, em dois mil e quinze, fomos a primeira autarquia do
pais a juntar num mesmo local os Espacos Cidadao e a Loja do Municipe conjugando de
modo perfeito as plataformas de atendimento da Administracao Central com as de
Governo Local. Alias, ousamos mesmo dizer que lancamos um movimento de verdadeira
vanguarda em termos de proximidade e descentralizacao administrativa, o qual foi depois
acompanhado por muitos outros Municipios. Na esteira desta aposta, e em parceria com
os restantes Municipios da CIM - Comunidade lntermunicipal do Cavado participamos
também do nascimento, precisamente, durante este més de junho, do projeto ‘UP
Cavado'. Este é o resultado de uma de trés candidaturas aprovadas no ambito do Aviso
ao Sistema de Apoio as Acoes Coletivas do Programa Operacional Norte dois mil e vinte,
que visa a aposta na melhoria global da competitividade empresarial da NUT lll do
Cavado através da promocao dos ecossistemas empreendedores do territorio,
dinamizando e reforgando a sua cuztipmtiliuiriade e capacidade produtiva, dando
visibilidade nacional e internacional a nossa regiao do Cavado. Conforme explicado
aquando da candidatura serao implementadas acoes de dinamizacao empresarial
relacionadas com o empreendedorismo, os programas de apoio ao investimento, a
qualificacao e a internacionalizacao, agregando os seis Municipios da Comunidade
lntermunicipal do Cavado - Amares, Braga, Barcelos, Esposende, Terras de Bouro e Vila
Verde os quais, em articulacao com diversas entidades e Associacoes Comerciais e
lndustriais que ja atuam no territorio, visam mobilizar novas dinamicas empresariais e
tornar mais atrativo o investimento na Regiao, através da simplificacao de processos, da
facilitacao de redes de networking e de um conjunto de acoes de internacionalizacao.
Este é, pois,um desafio que abragamos de forma responsavel e que pretendemos retorcar
mediante a colaboracao com as estruturas representativas do tecido economico do
concelho e da regiao, através de um conjunto de iniciativas que estao a ser
implementadas no terreno e que vao, certamente, impulsionar ainda mais o dinamismo
que os territorios do Cavado estao a viver atualmente, representando uma nova alavanca
para o seu desenvolvimento. Aproveitamos desta feita a oportunidade para inf:-rma-r que
em resultado deste processo o Municipio ja disponibiliza num dia fixo por semana e ainda
noutros dias (sempre que se revelar necessario mediante marcacao) um consultor
profissional e mais um técnico superior, exclusivamente dedicados, para realizarem o
acompanhamento de todos aqueles que pretendam apoio no ambito do
empreendedorismo e do investimento, ajudando-os a superar as barreiras e encontrar os
caminhos e solucoes para transformar ideias em negocios. Adicionalmente, dinamizar-se-
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ao acoes com o objetivo de facilitar o processo de constituicao de empresas,
concretizacao de ideias, exploragao de oportunidades e na capacitacao das empresas
para a definicao de estratégias de internacionalizacao e novas abordagens aos mercados
externos, a partir de diferentes agoes (aqui o propésito consiste em reforcar a capacidade
competitiva das nossas empresas e da sua progressao na cadeia de valor, ambicionando
o aumento da visibilidade e notoriedade internacional da oferta de bens e servigos
endogenos). Regozijamo-nos por isso que a oposicao nos acompanhe neste nosso
esforco e preocupacao no qual pretendemos ver mobilizada a dinamizacao do espirito
empreendedor,através da qualificacao do nosso tecido empresarial assente no aumento
da produtividade, na capacitacao para a internacionalizacao e no aumento da notoriedade
internacional através da oferta de bens e servicos do territorio, nessa medida temos vindo
a acompanhar o desenvolvimento desta plataforma e votamos favoravelmente a adesao
ao "Espaco Empresa" até porque também ja estamos a operar com a principal
funcionalidade deste espaco eletronico; “O Balcao do Empreendedof’ que constitui um
ponto unico de acesso aos servicos digitais relacionados com o exercicio de atividade
econémica dirigido aos empresarios que desejem realizar sen/icos e obter
informa<_;6es,por via eletronica, inerentes as atividades que praticam. Porém, entendemos
que o nosso intento nao é limitarmo-nos apenas a um mero webservice. Deveremos neste
campo ser mais ambiciosos. Entendemos que o nosso designio é ir ainda mais além e
disponibilizar mesmo (conforme anteriormente explicitado) algum conforto e respaldo,
através de um acompanhamento dedicado e personalizado, realizado por profissionais
externos e colaboradores internos para as seguintes tipologias de operacoes:-----------------
----------UM.- Empreender - Promocao do espirito empreendedor facilitando o acesso a
ferramentas, conhecimentos e informacoes indispensaveis ao processo de criacao de
iniciativas empreendedores;--------------------------------------------------------------------------------- --
----------DOlS.- Qualificar - Qualificacao para a capacitacao dos empresarios e gestores
de Pequenas e Médias Empresas em areas vitais para os negocios;------------------------------
----------TRES.- Globalizar - Capacitagao das empresas para a definicao de estratégias de
internacionalizagao e novas abordagens aos mercados externos. ------------------------------- --
----------No ambito do empreendedorismo, este projeto disponibiliza assim um sen/ico de
apoio de proximidade e constitui a porta de entrada no ecossistema empreendedor do
Cavado tendo como objetivos principals prestar apoio direto aos empreendedores e
promotores de novos negocios, através de servicos especializados, tais como: -------------- --
----------Apoio ao desenvolvimento de ideias de negocio - Detecao de oportunidades,
elaboracao de modelos de negocio, capacitacao empreendedora. ---------------------------------
----------Apoio a constituigao de empresas - lnformagoes sobre aspetos legais,
financeiros, fiscais, recursos humanos, licenciamento, exportagoes, entre outros. -------------
----------lnformacao sobre acesso a apoios e reencaminhamento - No ambito do
Portugal dois mil e vinte informacao sobre as fontes de financiamentos e acolhimento
empresarial. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ --
----------No ambito da internacionalizagao do mercado, o projeto tem como objetivo
identificar a rede de produtores regionais, a capacidade de producao existente por
tipologia de produto e os principals mercados de atuagao. Tem também como escopo a
promogao de acoes estruturantes e sustentadas no territorio, a partir de um trabalho em
rede entre entidades de relevo dentro do municipio e na regiao. --------------------------------- --
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----------Os Vereadores do Partido Socialista votam favoravelmente e apresentam a
seguinte declaracao: ------------------------------------------------------------------------------------------
--------—-Considerando a inexisténcia do servico "Espaco Empresa" no concelho de Vila
Verde e os beneficios que um atendimento diario aos empresarios, com um atendimento
de proximidade e ligacoes ao lnstituto de Apoio as Pequenas e Médias Empresas e ao
investimento, Agéncia para a Modernizacao Administrativa e Agéncia para o investimento
e Comércio Externo de Portugal, votamos favoravelmente esta proposta. -----------------------
-------- --Zero um zero sete.- Para aprovacao da Excelentissima Camara, presente o
Protocolo de Colaboracao a celebrar entre o Municipio de Vila Verde e a Fabrica da lgreja
Paroquial de Prado Sao Miguel, para concretizacao das obras de restauro da Capela da
Nossa Senhora da Misericérdia e da requalificagao da envolvente da Capela de Santo
André, na Paroquia de Prado Sac Miguel, cuja fotocépia se encontra inserta de folhas
quarenta e trés a quarenta e seis da minuta da presente ata. DELIBERACAO: A Camara,
delibera por unanimidade, aprovar 0 referido protocolo para os fins pretendidos.-----
----------Zero um zero oito.- Para aprovacao da Excelentissima Camara, presente o
Protocolo de Colaboracao a celebrar entre o Municipio de Vila Verde e a Fabrica da lgreja
Paroquial de Sao Tiago de Carreiras, para concretizacao das obras de construgao de um
muro de suporte que permitira criara uma zona de estacionamento junto a Residéncia
Paroquial de Sao Tiago de Carreiras, cuja fotocépia se encontra inserta de folhas
quarenta e sete a cinquenta e dois da minuta da presente ata. DELIBERACAO: A
Camara, delibera por unanimidade, aprovar o referido protocolo para os fins
pretendidos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------Zero um zero nove.- Para aprovacao da Excelentissima Camara, presente o
Protocolo de Colaboracao a celebrar entre o Municipio de Vila Verde e a Radio Voz do
Neiva - Onda de Vila Verde, CRL, para concretizacao das obras de requalificacao das
novas instalagoes da Radio Voz do Neiva, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas
cinquenta e trés a cinquenta e oito da minuta da presente ata. DELIBERACAO: A
Camara, delibera por unanimidade, aprovar 0 referido protocolo para os fins
pretendidos.------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------Zero um dez.- Presente o processo para emissao de certidao de compropriedade,
referente ao processo zero trés barra dois mil e dezoito barra quatrocentos e dez, em
nome de Maria da Purificagao da Costa Araujo Reis, sito no Lugar de Casais de Vide,
Freguesia de Aboim da Nobrega, ao abrigo do artigo cinquenta e quatro numero um, da
Lei ntimero noventa e um barra noventa e cinco, de dois de setembro, na redacao que lhe
foi conferida pela Lei ntimero setenta barra dois mil e quinze de dezasseis de julho, tendo
em consideracao 0 teor das informacoes técnicas constantes do processo, cuja fotocopia
se encontra inserta de folhas cinquenta e nove a sessenta e quatro da minuta da presente
ata. DELIBERACAO: A Camara delibera, por unanimidade, emitir parecer favoravel
relativamente ao pedido apresentado por Maria da Purificacao da Costa Arafljo
Reis, referente ao processo zero trés barra dois mil e dezoito barra quatrocentos e
dez, sito no lugar de Casais de Vide, Freguesia de Aboim da Nobrega, ao abrigo do
artigo cinquenta e quatro nfimero um, da Lei nfimero noventa e um barra noventa e
cinco, de dois de setembro, na redacao que lhe foi conferida pela Lei nL'|mero
setenta barra dois mil e quinze de dezasseis de julho, tendo em consideragao 0 teor
das informagoes técnicas constantes do processo. ----------------------------------------------
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----------Procedeu-se a leitura da minuta da reuniao do executivo, a qual foi aprovada por
todos os elementos presentes na reuniao. ----------------------------------------------------------------
-------- --E nada mais havendo a tratar, pelo Senhor Presidente foi declarada encerrada a
reuniao eram dez horas e quarenta minutos, da qual para constar e devidos efeitos foi
lavrada a presente ata que vai 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 nfiimero setenta e cinco barra dois rni e
treze, de doze de setembro, para surtir efeitos imediatos. --------------------------------------------
----------E eu, Olinda Macedo Lopes, Assistente Técnica, a redigi, subscrevi e assino.--------

OPresidente da Camara, Q/L Y! ’*— “z ' _

OSecretario, O/.1‘ rd . '|_ .=_-_ Pg;
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