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----------Aos trinta dias do més de julho, do ano de dois mil e dezoito, realizou-se uma
reuniéio ordinaria da Camara Municipal de Vila Verde, no edificio dos Pagos do Concelho,
sob a Presidéncia do Senhor Antonio Fernando Nogueira Cerqueira Vilela, na qualidade
de Presidente deste Orgéo Autarquico, com a presenga dos Senhores Vereadores,
Manuel de Oliveira Lopes, Julia Maria Caridade Rodrigues Fernandes, José Augusto
Margal Morais, Luis Loureiro de Castro e Claudia da Conceigéo Caohetas Pinto. -------------

----------Secretariou o Técnico Superior Nuno Miguel Lomba
----------Verificada a presenga do numero legal de Vereadores foi pelo Senhor Presidente
da Camara, deolarada aberta a reunifio eram nove horas e trinta minutos. -------------------------------O Senhor Vereador Patricio Araujo nao esteve presente por se enoontrar em
periodo de gozo de férias. ----------------------------------------------------------------------------------------------BALANCETE: Presente 0 resumo diario da Tesouraria relativo ao dia vinte e sete
do més de julho do ano dois mil e dezoito que acusava um saldo pecuniario de dois
milhoes cento e noventa e trés mil quatrocentos e oitenta e oito euros e quarenta e oito
céntimos, cuja fotocopia se encontra inserta a folhas catorze e quinze da minuta da

presente ata. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------EXPEDIENTE: O que segue, acompanhado de todos os processos para
verificagao da Excelentissima Edilidade. ---------------------------------------------------------------------------Presente, para aprovagao da Excelentissima Camara, ata da reuniéo ordinéria de
dezasseis de julho de dois mil e dezoito, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas
dezasseis a dezanove da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Cémara aprova,

por maioria, a ata da reuniéo de dezasseis de julho de dois mil e dezoito. O Senhor
Vereador José Morais e a Senhora Vereadora Julia Fernandes abstém-se por n50
terem estadp presentes na reuniﬁo a que diz respeito a referida ata.------------------------

----------PERIODO ANTES DA ORDEM DO
----------O Senhor Presidente da Cémara concedeu a palavra ao Senhor Jacinto
Alves, municipe Vilaverdense, residente no lugar do Monte, numero vinte e oito, em
Oleiros, que assistia a reuniao e pretendia usar da palavra. O assunto apresentado pelo
referido municipe versava sobre um abaixo-assinado (datado de trinta de janeiro do ano
dois mil e dezoito) relativo ao licenciamento de um pavilhéo (dois mil e dezoito barra
quarenta e dois, de dezoito de janeiro do ano dois mil e dezoito e quatrocentos e
cinquenta e um, de vinte e seis de junho do ano dois mil e dezoito) e a posse dos terrenos
adjacentes. Referiu-se, ainda, sobre um conjunto de questoes apresentadas sobre este
assunto as quais o Municipio de Vila Verde ainda nao deu resposta, permanecendo a
duvida e o impasse. Em conclusao, pretende uma resposta clara sobre as questoes
apresentadas, de forma objetiva e no mais curto espago de tempo, por forma a enoontrar-

se uma solugao para 0 assunto (anexou uma informaoao sobre o assunto em aprego a
qual se da por integralmente reproduzida, cuja fotocopia se encontra inserta a folhas vinte
e vinte e um da minuta da presente ata). ---------------------------------------------------------------------------0 Senhor Presidente da Cémara pronunciou-se sobre o assunto, aludindo aos
tramites passados e as dificuldades subjacentes ao mesmo, nomeadamente os aspetos
relativos aos registos que titulem a posse dos terrenos. Nao obstante, referiu que 0
Municipio de Vila Verde continua disponivel para desenvolver todos os esforgos para
resolver 0 assunto, contudo é importante que fique devidamente dilucidada a questao da
posse dos terrenos. E também fundamental aferir se no émbito do processo de
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loteamento houve ou nao cedéncia dos terrenos ao dominio publico. Sera, contudo,
solicitado aos Servicos Juridicos o ponto de situacao sobre este assunto e agendada uma
reuniao para apreciar a questao, para a qual sera convidada a Senhora Vereadora

Claudia Pinto e o Senhor Jacinto Alves. ----------------------------------------------------------------------------Os Senhores Vereadores do Partido Socialista referiam o seguinte: “Ouvimos
com atencao a intervengao de um dos subscritores do abaixo assinado, que deu entrada
nos servicos da Camara ha seis meses (a trinta de janeiro do ano dois mil e dezoito),
referente a esse loteamento de Oleiros. Lamentamos que em seis meses a Camara nao
tenha prestado os esclarecimentos solicitados. E uma atitude na qual nao nos revemos e
que consideramos muito grave e indiciadora de que este processo nao estara conforme.
Sobre este loteamento, solicitamos esclarecimentos sobre o parecer juridico que validou o
desmembramento da parcela ajardinada, ter considerado os passeios como dominio
publico e nao ter adotado o mesmo critério para aquela parcela que, aquando do
desmembramento dos quatro lotes, a Camara exigira jardim e que cuja manutengao
delegou na Junta de Freguesia (pedido formulado a dez de maio do ano dois mil e dezoito
pelo cidadao Jacinto Alves). Também relacionado com este assunto, quanto ao pavilhao
da empresa "Planeta dos Herois", parece-nos estar em clara violagao dos objetivos
programaticos da UOPG (Unidade Operativa de Planeamento e Gestao), designadamente
da alinea d): “Sempre que possivel deve ser garantida uma estrutura verde continuo ao

longo dos arruamentos e de uma orla verde de protecao e enquadramento envolvente."
Sobre esta matéria, aguardamos também os devidos esclarecimentos da autarquia que
justifiquem o incumprimento deste objetivo da Unidade Operativa de Planeamento e
Gestao. Solicitamos ainda que nos seja facultada copia de todas as comunicacoes
remetidas pela Camara aos subscritores do abaixo assinado, respondendo a todas as
suas questoes."------------------------------------------------------------------------------------------------------------Os Senhores Vereadores do Partido Socialista apresentaram o seguinte
assunto: “Tomamos conhecimento, via moradores, de que um dos lotes do Grandra Park
na Loureira se encontra no estado que as fotos anexas documentam, ou seja, com um
auténtico matagal e arvoredo que coloca em risco as outras habitacoes desse loteamento.
Segundo os moradores, a autarquia tera conhecimento da situacao, mas nao esta a agir
em conformidade. Tratando-se de um caso que claramente viola a legislacao em vigor,
solicita-se a vossa inten/encao urgente, cuja fotocopia se encontra inserta a folhas vinte e
dois da minuta da presente ata. Solicitamos ainda que nos seja dada copia de todos os
documentos referentes as diligéncias tomadas para limpeza do lote em questao."---------------------Um outro assunto apresentado pelos Vereadores do Partido Socialista:
“Tomamos conhecimento de que a instalacao do contentor subterraneo para lixo organico
na Rua Barromau-Penedo, na Lage, tem contribuido para colocar em risco a saude de
todos quanto habitam aquela zona da Lage. cuja fotocopia se encontra inserta a folhas
vinte e trés da minuta da presente ata. Se é oerto que nalguns casos a falta de civismo
leva ao acumular de lixo, muito dele depositado por nao residentes, a verdade é que
animals vadios e 0 calor do verao transformam um agradavel bairro da Lage num local
onde pairam rnraus lzlneiros e com uma imagem que nao é a que queremos da nossa terra:
lixo espalhado por todo o lado. Numa zona com cento e cinquenta habitacoes, facilmente
se percebe que um contentor subterraneo é insuficiente. Parece-nos que foi infeliz a
decisao de ali instalar o contentor subterraneo, posicao que sera defendida pela Junta de
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Freguesia da Lage, ja que esta tera requerido a eliminacao desse contentor e o regresso
da recolha de lixo porta-a-porta, tal como acontece noutras zonas do concelho. Para
piorar a situagao e levar a um maior descrédito desta gestao autarquica, em abril de dois
mil e dezassete o adjunto do Presidente informou os moradores, por escrito, de que a
ECOREDE/REDE AMBIENTE passaria a esvaziar e limpar esse contentor duas vezes por
semana, a segunda e a sexta-feira. Mentiu-lhes pols o referido contentor continua a
acumular lixo durante varios dias, sem qualquer limpeza ou manutengao, conforme esta
contratualmente previsto no documento que rege a prestacao do servigo de recolha de
lixo. Esta é uma situacao que tem de ser resolvida com urgéncial Assim, solicita-se que os
servicos técnicos do Departamento de Ambiente do Municipio de Vila Verde, em conjunto
com a Junta de Freguesia da Lage e moradores da Rua Barromau-Penedo da Lage,
avaliem a situacao e procurem a melhor solucao, que podera mesmo passar pelo
regresso a recolha de lixo porta-a-porta e deslocacao do contentor para outro local. Uma
solucao que resolva definitivamente o problema e demonstre que o poder autarquico em
Vila Verde esta empenhado em melhorar a qualidade de vida das pessoas. Para o efeito,
solicitamos que nos seja facultada toda a informagao sobre as diligéncias efetuadas ao
longo dos proximos dias em conjunto com a Junta de Freguesia da Lage e dos
moradores.”-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 Senhor Presidente pronunciou-se nos seguintes termos: O sistema de
recolha de lixo é, para nos, fundamental e estratégico, na medida em que permite
preservar uma imagem positiva de Vila Verde. Ao longo dos anos, o Municlpio de Vila
Verde tem vindo a implementar uma politica de recolha seletiva e de residuos solidos

organicos, assim como uma politica de recolha dos chamados “monstros”, que é feita de
forma gratuita todas as semanas. lnfelizmente, e apos terem sido realizadas varias acoes
de sensibilizacao, verificamos que nem sempre sao respeitadas as regras basicas a que
deve obedecer todo o sistema, quer de separacao de residuos quer de deposicao de lixo
organico. De facto, somos, por diversas vezes, confrontados com situacoes de deposicao
de residuos fora dos horarios e dos locais a isso destinados, assim como a deposigéo de
lixos que nao devem ser recolhidos através do normal processo de recolha como é o caso
da situagao atual em que sao identificados claramente residuos resultantes de atividade
industrial e que deveriam ter outro destino que nao o servico de recolha doméstica.
Efetivamente, e apesar do reforco feito ao longo dos tempos para aumentar os dias e a
frequéncia de recolha que é bem evidente o aumento da quantidade de residuos
recolhidos ao longo dos anos, ainda nos deparamos com situacoes injustificaveis, pelo
que existe um trabalho coletivo que deve ser feito por todos no sentido de sensibilizar a
populagao em geral para a utilizacao correta dos sistemas existentes para prestacao
deste servigo com qualidade. ------------------------------------------------------------------------------- -----------Os Senhores Vereadores do Partido Socialista questionam o Senhor
Presidente da Camara se esta disponivel para chamar a Junta de Freguesia da Lage por
forma a avaliar o assunto aqui debatido? ---------------------------------------------------------------------------0 Senhor Presidente informa que todo o sistema de recolha de lixo, quer sejam
os contentores de materials reciclaveis, quer sejam os orgénicos, quer sejam as rotas
com recolha, sempre foram articulados com as Juntas de Freguesia, assim como a
tentativa de encontrar solucoes para melhorar 0 sistema de recolha de lixo sao objeto de
articulacao constante e permanente entre o Municipio de Vila Verde e as Juntas de
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Freguesia, razao pela qual sempre reunimos com as Juntas para esse facto. Assim, a
Junta de Freguesia da Lage, como todas as outros, serao sempre chamadas a dar 0 seu
contributo para que possamos ter um sistema de recolha eficaz e eficiente que garanta
uma boa qualidade de vida dos Vilaverdenses. -------------------------------------------------------------------ZERO UM.- DlVERSOS.- Zero um zero um.- Presente uma informacao prestada
pelo Chefe da Divisao de Educacao e Promocao Social, Dr., Adelino Machado,
relacionada com a atribuicao de um apoio financeiro, no montante de 1.000,00€ (mil
euros) a Associacéo Grupo Musical “Os Amigos da Parodia", de Parada de Gatim, para
comparticipar nas despesas com a edicao do CD musical, cuja fotocopia se encontra
inserta a folhas vinte e quatro e vinte e cinco da minuta da presente ata. DELIBERAQAO:
Deliberado, por unanimidade, atribuir o subsidio no montante de 1.000.00€ (mil
euros), a Associacao Grupo Musical “0s Amigos da Parédia” de Parada de Gatim,
para os ﬁns pretendidos, de acordo com a informacao prestada pelo Técnico. ------------------Zero um zero dois.- Presente uma informacao prestada pelo Chefe da Divisao de
Educacao e Promocao Social, Dr., Adelino Machado, relacionada com a atribuicao de um
apoio financeiro, no montante de 500,00€ (quinhentos euros), a Associacao Desportiva de
Parada de Gatim, para a realizacao do evento “Moda com Talento", cuja fotocopia se
encontra inserta a folhas vinte e seis e vinte e sete da minuta da presente ata.
DELIBERACQAO: A Camara delibera, por unanimidade, atribuir um apoio ﬁnanceiro,
no montante de € 500,00 (quinhentos euros), a Associagao Desportiva de Parada de
Gatim, para a realizagao do evento “Moda com Talento”, de acordo com a

informacao prestada pelo Técnico.-------------------------------------------------------------------------------Zero um zero trés.- Presente uma informagao prestada pelo Chefe da Divisao de
Educacao e Promogao Social, Dr. Adelino Machado, relacionada com a atribuicao de um
apoio financeiro, no montante de 2.500,00 € (dois mil e quinhentos euros), ao Rancho
Tipico Infantil de Vila Verde, para fazer face as despesas relacionadas com a organizacao
do Festival de Folclore dedicado ao Emigrante a levar a efeito no dia onze de agosto, cuja
fotocopia se encontra inserta a folhas vinte e oito e vinte e nove da minuta da presente
ata. DELIBERAQAO: A Camara delibera, por unanimidade, atribuir um apoio
ﬁnanceiro, no montante de 2.500,00€ (dois mil e quinhentos euros), ao Rancho
Tipico Infantil de Vila Verde, para fazer face as despesas relacionadas com a
organizacao do Festival de Folclore dedicado ao Emigrante a levar a efeito no dia
onze de agosto, de acordo com a informagao prestada pelo Técnico.-------------------------------Zero um zero quatro.- Presente uma informagao prestada pelo Chefe da Divisao
de Educacao e Promocao Social, Dr. Adelino Machado, relativa a atribuicao de um apoio
ﬁnanceiro, no montante de 1.500,00€ (mil e quinhentos euros), a Associacao de Danca Geracao na Ribalta, do Conservatério lnternacional de Ballet e Danca - Annarella
Sanchez, para comparticipar nas despesas da participacao da jovem Vilaverdense, Lara
Machado, no Concurso lnternacional Dance Competition, que se realizara na Figueira da
Foz, nos dias cinco, seis e sete de outubro e na semi-final europeia do Youth American
Grand Pix, que tera lugar em Paris, no més de novembro, cuja fotocopia se encontra
inserta a folhas trinta e trinta e um da minuta da presente ata. DELIBERAQAO:
Deliberado, por unanimidade, atribuir um apoio ﬁnanceiro no montante de 1.500,00€
(mil e quinhentos euros) a Associacao de Danca - Geragao na Ribalta, do
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Conservatério lnternacional de Ballet e Danga - Annarella Sanchez, para os ﬁns
pretendidos, de acordo com a informagao prestada pelo Técnico. ------------------------------------Zero um zero cinco.- Presente uma informacao prestada pelo Chefe da Divisao
de Educacao e Promocao Social, Dr. Adelino Machado, relacionada com a atribuicao de
um apoio ﬁnanceiro, no montante de 25.000,00€ (vinte e cinco mil euros) a Associacao
Cultural e Musical de Vila Verde, para atender as despesas com o funcionamento de mais
uma turma do quinto ano do ensino articulado da musica, cuja fotocopia se encontra
inserta a folhas trinta e dois e trinta e trés da minuta da presente ata. DELIBERACAO: A
Camara delibera, por unanimidade, atribuir um apoio ﬁnanceiro, no montante de €
25.000,00 (vinte e cinco mil euros), a Associagao Cultural e Musical de Vila Verde, de
acordo com a informagao prestada pelo Técnico.-----------------------------------------------------------Zero um zero seis.- Presente uma informacao da Técnica Superior, Dr.“ Delfina
Mendonca, relacionada com a atribuicao do prémio no montante de 3.000,00 € (trés mil
euros) relativo ao Grande Prémio no ambito da Bienal lnternacional de Arte Jovem de Vila
Verde, cuja fotocépia se encontra inserta a folhas trinta e quatro e trinta e cinco da minuta
da presente ata. DELIBERACAO: Deliberado, por unanimidade, atribuir o prémio no
montante de 3.000,00 € (trés mil euros), relativo ao Grande Prémio no ambito da
Bienal lnternacional de Arte Jovem de Vila Verde, nos termos da informagao
prestada pela técnica.--------------------------------------------------------------------------------------------------Zero um zero sete.- Para aprovacao da Excelentissima Camara, presente o
protocolo a celebrar entre o Municipio de Vila Verde e a Uniao de Freguesias do Vade,
para assegurar os circuitos escolares no ano letivo dois mil e dezoito barra dois mil e
dezanove, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas trinta e seis a quarenta da minuta
da presente ata. DELIBERAQAO: A Camara delibera, por unanimidade, aprovar o
referido protocolo.------------------------------------------------------------------------------------------------------Zero um zero oito.- Uma informagao, subscrita pela Técnica Superior da Divisao
de Educacao e Promogao Social, Dr." Silvia Rodrigues, relativa a rrnplrz-mrr:11a:;ao do
Programa PIEF (Programa lntegrado de Educacao e Formagao), para atribuicao de um
subsidio a Cruz Vermelha Portuguesa - Delegacao de Braga, no montante de € 12
747,00, (doze mil e setecentos e quarenta e sete euros) para transporte de alunos/as,
maioritariamente de etnia cigana, que constituem neste momento uma Turma Programa
lntegrado de Educagao e Formacao no Agrupamento de Escolas de Prado, cuja fotocopia
se encontra inserta de folhas quarenta e um a quarenta e quatro da minuta da presente
ata. DELIBERACAO: Deliberado, por unanimidade, aprovar atribuigao do referido
subsidio a Cruz Vermelha Portuguesa - Delegagao de Braga, nos termos da
informagao prestada pela Técnica. --------------------------------------------------------------------------------Zero um zero nove.- Presente o processo zero um barra dois mil e dezoito barra
trinta e trés, em nome de Maria Emilia Estrada Araujo, respeitante a uma Construgao lndustria Transformadora, sita no lugar da Tomada, Freguesia de Oleiros, para
deliberacao sobre o recurso hierarquico apresentado pela requerente, tendo em
consideracao o teor das informagoes prestadas sobre o mesmo constantes no referido
processo, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas quarenta e cinco a sessenta e dois
da minuta da presente ata. ---------------------------------------------------------------------------------------------0 Senhor Vereador Manuel Lopes nao participa na discussao nem na votacao
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----------DELIBERACAO: Deliberado, por unanimidade, dar provimento parcial ao
recurso hierérquico interposto, atentos os pressupostos e a fundamentacao
constante no parecer exarado pela Divisao Juridica desta autarquia. O assunto
devera ser remetido a Divisao de Urbanizagao e Ediﬁcagao para que promova nova
reapreciacao técnica, nos termos propostos no sobredito parecer. -----------------------------------Zero um dez.- Presente a informagao da Chefe da Divisao de Administragao e
Finangas, Dr.“ Soﬁa Sampaio, para deliberacao de abertura de um procedimento tendente
a contratacao de um empréstimo, ao abrigo do artigo cinquenta e um, numero um, da Lei
numero setenta e trés barra dois mil e treze, de trés de setembro, para aplicacao em
investimento, no montante de 3.278.499,13€, (trés milhoes duzentos e setenta e oito mil
quatrocentos e noventa e nove euros e treze céntimos) correspondente ao financiamento
da contrapartida nacional de investimento municipal, cuja fotocopia se encontra inserta de
folhas sessenta e trés a noventa e um da minuta da presente ata. DELIBERACAO: A
Camara delibera, por unanimidade, autorizar a abertura de um procedimento
tendente a contratacao do empréstimo no montante de 3.278.499,13€, (trés milhoes
duzentos e setenta e oito mil quatrocentos e noventa e nove euros e treze céntimos)
nos termos da informagao da Excelentissima Chefe da Divisao de Administracao e
Finangas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Os Senhores Vereadores do Partido Socialista apresentam a seguinte
declaracao: “Comecamos por lamentar que o Presidente da Camara nao tenha facultado
atempadamente a informacao solicitada relativamente as obras a financiar com este novo

empréstimo de 3.2 milhoes de euros (trés virgula dois milhoes de euros). Dizer que se vai
investir em “Fechos de Sistemas de SAR", “Rede de Saneamento em Baixa" ou
“Ciclovias" é muito vago para investimentos que deveriam ser detalhadamente explicados
a todos os eleitos e a todos os Vilaverdenses. Por isso, os Vereadores do Partido
Socialista pediram formalmente esclarecimentos (por email a vinte e seis de julho) sobre
os valores que se vao investir em cada uma dessas rubricas, em que Freguesias e para
quando tal investimento. Pretendemos perceber o porque de recorrer a esta linha de
crédito, quando o ,-nair:-r volume financeiro das obras a financiar ja estavam adjudicadas,
com contratos celebrados e devidamente cabimentadas, ou seja, ha disponibilidade
financeira para as referidas obras sem recorrer a novos empréstimos. E tanto assim é que
grande parte das obras aqui apresentadas para fundamentarem o empréstimo pretendido
foram sujeitas a visto prévio do Tribunal de Contas que, apesar das muitas questoes
suscitadas, acabou por visar esses projetos porque 0 Municipio em sede de prestacao de
esclarecimentos demonstrou possuir os meios financeiros para satisfazer os volumes de
despesas que acarretariam, tendo mesmo realizado uma revisao orgamental para esse
efeito logo no inicio deste ano economico, como todos estao lembrados, por certo. Nao
obtivemos resposta as questoes colocadas. Ficam novamente as duvidas quanto aos
fundos disponiveis da autarquia. Muitas duvidas! Cai por terra 0 discurso do Presidente da
Camara quando refere em publico a excelente saude financeira do Municipio de Vila
Verde e depois recorre a empréstimos sobre empréstimos. Constata-se que este
executivo nao consegue sair de uma gestao que passa pelo endividamento. E uma gestao
que mantém os Vilaverdenses em permanente situacao de letargia, nao permitindo
avangar para investimentos necessarios e que permitiriam dar o salto efetivo no sentido
do desenvolvimento do concelho e melhoria da qualidade de vida. Nao obstante,
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considerando que 0 empréstimo tem como objetivo comparticipar a componente nacional
dos projetos comunitarios de investimento autarquico no ambito do “Portugal dois mil e
vinte”, apesar de o Presidente da Camara nao ter facultado a justiﬁcacao detalhada dos
valores necessarios e que identificou nos quadros que constam do documento em
analise, fizemos as contas, consultando o BASE.GOV.PT e os contratos de empreitada
entretanto assinados, e deparamo-nos com uma diferenca consideravel entre o valor do
empréstimo que pretende ver aprovado e as reais necessidades do Municipio de Vila
Verde para fazer face a componente nacional autarquica de tais projetos. Ou seja, o
Municipio de Vila Verde diz que necessita de um total de 3.278.499,13€ (trés milhoes
duzentos e setenta e oito mil quatrocentos e noventa e nove euros e treze céntimos) para
fazer face a componente autarquica dos projetos financiados pelo Portugal dois mil e
vinte, no entanto, se fizermos as contas, percebemos que a necessidade financeira é
muito inferior ao montante solicitado. No que diz respeito aos “Fechos de Sistemas de
SAR”, para a Freguesia de Turiz, Cervaes, Barbudo, Cabanelas e Vila Verde o valor total
adjudicado é de 2.535.030,40€, (dois milhoes quinhentos e trinta e cinco mil trinta euros e
quarenta céntimos) e considerando uma taxa de comparticipagao de 55,34%, (cinquenta e
cinco virgula trinta e quatro por cento) o montante a financiar pelo novo empréstimo seria
de apenas 1.132.231,03€ ( um milhao cento e trinta e dois mil duzentos e trinta e um
euros e trés céntimos) e nao 1.367.017,11€ (um milhao trezentos e sessenta e sete mil

dezassete euros e onze céntimos). No que diz respeito a requalificacao da Adega, o valor
total adjudicado para esta obra é de 2.531 .161,05€, (dois milhoes quinhentos e trinta e um
mil cento e sessenta e um euros e cinco céntimos) e considerando uma taxa de
comparticipacao de 85%, (oitenta e cinco por cento) o montante a financiar pelo novo
empréstimo seria de apenas 301.366,20€ (trezentos e um mil trezentos e sessenta e seis
euros e vinte céntimos) e nao 393.493,21€ (trezentos e noventa e trés mil quatrocentos e
noventa e trés euros e vinte e um céntimos). Também no que diz respeito a Rede de
Saneamento em Baixa para a Vila de Prado, Soutelo e Loureira, o valor total adjudicado é
de 2.013.367,74€, (dois milhoes treze mil trezentos e sessenta e sete euros e setenta e
quatro céntimos) e considerando uma taxa de comparticipacao de 76%, (setenta e seis
por cento) o montante a financiar pelo novo empréstimo seria de apenas 416.167,11€
(quatrocentos e dezasseis mil cento e sessenta e sete euros e onze céntimos) e nao
769.405,86€ (setecentos e sessenta e nove mil quatrocentos e cinco euros e oitenta e
seis céntimos). Ou seja, o Municipio de Vila Verde pretende contrair um empréstimo de
valor superior em cerca de 650.000 euros (seiscentos e cinquenta mil euros) ao realmente
necessario para fazer face a comparticipagao autarquica dos projetos do Portugal dois mil
e vinte. Sao calculos feitos com base em documentos publicados pelo Municipio de Vila
Verde. E acreditamos que esta diferenca de valor entre o real das obras e o valor do
empréstimo sera a razao pelo qual tais esclarecimentos nao nos foram facultados. E uma
atitude que veementemente censuramos e lamentamos. A gestao autarquica deve ser
feita com verdade e transparéncial Somos contra o endividamento, mas somos a favor do
investimento, e porque este empréstimo sera analisado e fiscalizado por entidades
competentes e que terao acesso a todos os contratos e valores de adjudicacoes, votamos
favoravelmente este ponto, ou seja, a decisao de financiar os investimentos, ainda que o
valor total do arriiziréstému venha a ser alterado, por considerarmos que no pacote de
obras a financiar estao necessidades urgentes do concelho de Vila Verde."-------------------7/9
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----------O Senhor Presidente apresentou a seguinte declaragao de voto: Informo que,
apos solicitagao do Senhores Vereadores do Partido Socialista, enviada através de email
do Senhor Vereador José Morais, foram prestados esclarecimentos em vinte e seis de
julho de dois mil e dezoito, através de email enviado pelo Chefe do Gabinete de Apoio a
Presidéncia. Nunca neste caso, como noutros, foi negada qualquer informagao aos
Senhores Vereadores. Acontece que, posteriormente, foi enviado um novo pedido, no dia
vinte e sete de julho de dois mil e dezoito, e que so hoje foi rececionado, pelo que nao foi
possivel, em tempo util, fazer chegar essa informagao. Consideramos, contudo, que a
informagao constante da proposta é suficiente para se fazer uma avaliacao
pormenorizada de todo o processo. O montante a contratar que faz parte da proposta
corresponde a um valor até ao montante de 3.278.499,13€, (trés milhoes duzentos e
setenta e oito mil quatrocentos e noventa e nove euros e treze céntimos) o que significa
que o montante efetivamente a considerar podera ser inferior a este valor, em funcao do
valor contratualizado na execucao das referidas obras. Vila Verde é hoje um concelho que
se afirma de forma positiva no panorama nacional e internacional. O Municipio de Vila
Verde tem conseguido, ano apos ano, alicercar de forma inteligente o seu
desenvolvimento em ancoras culturais, nao descuidando a necessidade emergente na
continua melhoria dos seus equipamentos, servicos e espacos publicos. Fruto de uma
forte politica de investimento em setores fundamentals e do aproveitamento de todas as

suas potencialidades, Vila Verde é hoje conhecido como um concelho moderno e atrativo.
Os Vereadores do Partido Social Democrata da Camara Municipal de Vila Verde apesar
de estarem conscientes da melhoria da qualidade de vida alcangada para os seus
munlcipes, das inumeras obras realizadas e dos projetos que estao em curso,
reconhecem que para manter um concelho moderno e atrativo, existem necessidades e
desafios constantes que obrigam os decisores politicos a estarem alerta e capazes de
agarrar as melhores solucoes para o seu territorio. A captacao de fundos comunitarios sao
praticamente o unico instrumento ﬁnanceiro disponivel para que as autarquias
Portuguesas consigam melhorar a qualidade de vida dos seus municipes e tornar o seu
territorio mais competitivo, captando mais investimento e criando novos postos de
trabalho. Assim, o Municipio de Vila Verde, tem vindo a realizar um esforco para que os
seus recursos financeiros e humanos sejam geridos de forma eficiente e rigorosa,
permitindo, para além de manter as suas funcoes sociais, agarrar 0 maior volume de
fundos europeus possivel. Fruto desta politica, Vila Verde é hoje um dos concelhos da
sua dimensao que maior numero de projetos do Portugal dois mil e vinte conseguiu
aprovar. Conscientes das oportunidades unicas que os fundos da politica da coesao da
Uniao Europeia permitem a todas as autarquias Portuguesas e que estas tém
inevitavelmente de os aproveitar para nao perderem a carruagem do desenvolvimento
Europeu, o Governo de Portugal e o Banco Europeu do investimento (BEI) celebraram
entre si um Empréstimo Quadro, com condicoes mais favoraveis para os municipios, do
que as praticadas pelas entidades bancarias nacionais. Através do despacho seis mil
trezentos e vinte e trés-A barra dois mil e dezoito, publicado no Diario de Republica,
Segunda Série numero cento e vinte e trés de vinte e oito de junho foi publicado o
“Regulamento de lmplementacao da Linha Banco Europeu do investimento PT dois mil e
vinte - Autarquias” de apoio e ﬁnanciamento da contrapartida nacional de operacoes de
investimento aprovadas no ambito do Portugal dois mil e vinte, promovidas pelas
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autarquias locals e suas associacoes, entidades intermunicipais e empresas do sector
local, com o objetivo de acelerar o investimento da execugao dos fundos da Uniao
Europeia destinados a politica de coesao. O Municipio de Vila Verde goza de uma boa

saude financeira, com a margem absoluta de endividamento, em um de julho de dois mil e
dezoito, a situar-se em 16,1(dezasseis virgula um) milhoes de euros e em trinta de junho
de dois mil e dezoito ascendendo ja a 18 milhoes (dezoito milhoes). Neste momento, a
autarquia tem candidaturas aos diversos programas operacionais dos fundos comunitarios
aprovadas num valor superior a 13,2 (treze virgula dois) milhoes de euros, que
representam um investimento proprio no valor superior a 5,3 (cinco virgula trés) milhoes
de euros. Obras como o saneamento basico, a requalificacao das Escolas Basicas dois e
trés de Vila Verde e da Vila de Prado, a reabilitacao urbana, os Centros de Saude e a
mobilidade sustentavel do Concelho de Vila Verde permitirao sem margem para duvida
elevar a qualidade de vida dos Vilaverdenses. Assim,
para
nao
hipotecar
0

desenvolvimento do Municipio de Vila Verde e nao comprometer o aproveitamento dos
fundos comunitarios futuros, os Vereadores do Partido Social Democrata da Camara
Municipal de Vila Verde votam favoravelmente a proposta de abertura do procedimento
tendente a contratacao de empréstimo, correspondente ao financiamento da contrapartida
nacional de investimento municipal. ----------------------------------------------------------------------------------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 doze horas e quinze 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 numero setenta e cinco barra dois mil e
treze, de doze de setembro, para surtir efeitos imediatos. -----------------------------------------------------E eu, Nuno Miguel Lomba Mota, Técnico Superior, a redigi, subscrevi e assino.-----
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