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-------- --Aos vinte e dois dias do més de outubro, do ano de dois mil e dezoito, realizou-se
uma reuniao 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 Orgao Autarquico, com a presenga dos Senhores
Vereadores, Manuel de Oliveira Lopes, Julia Maria Caridade Rodrigues Fernandes,
Patricio Jose Correia Pinto Araujo, José Augusto Margal Morais e Luis Loureiro de
Castro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --
----------Secretariou o Técnico Superior Nuno Miguel Lomba
-------- --Verificada a presenga do numero legal de Vereadores foi pelo Senhor Presidente
da Cémara, declarada aberta a reuniéo eram nove horas e trinta minutos. -------------------- --
----------Faltou por motivos profissionais a Senhora Vereadora Claudia da Conceigao
Cachetas Pinto, razao pela qual se entendeu justificar a falta. Para substituir a Senhora
Vereadora fol convocado o Senhor Vereador Julio Pedro Silva. Contudo, o mesmo
informou que, por motivos inesperados e inadiaveis, nao poderia estar presente na
reuniao de hoje, razao pela qual também se entendeu justificar a falta. --------------------------
-------- --BALANCETE: Presente o resumo diario da Tesouraria relativo ao dia dezanove do
més de outubro do ano dois mil e dezoito que acusava um saldo pecuniario de trés
milhoes cento e setenta mil quinhentos e vinte e dois euros e sessenta e trés céntimos,
cuja fotocopia se encontra inserta a folhas dezanove e vinte 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, a ata da reuniao ordinéria
de oito de outubro de dois mil e dezoito, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas vinte
e um a vinte e sete da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Céimara delibera, por
unanimidade, aprovar a referida ata.--------------------------------------------------------------------
-------- --ANTES DA ORDEM DO
----------Apresentados, pelo Partido Socialista, os contributos para a elaboragao do
Orgamento Municipal, cujas fotooépias se encontram insertas de folhas vinte e oito a
trinta e seis da minuta da presente ata:------------------------------------------------------------------ --
-------- --As propostas que seguidamente se apresentam para o Plano de Atividades e
Oroamento de dois mil e dezanove, sao, fundamentalmente, reafirmagoes sempre
presentes nas intengoes do Partido Socialista e que certificam principios basicos que
defendemos com vista a uma democracia local mais participada e que valorizam politicas
de intervengao objetiva de resposta a problemas concretos de Vila Verde e dos
Vilaverdenses. Entendemos que o Plano e Orgamento devem ser regidos por principios
democraticos, de envolvéncia e participagao de todos quantos queiram colaborar e nao
apenas um instrumento das opgoes politicas de quem governa. Deve ser um documento
demonstrativo da atengéo que os governantes tem por todas as reais necessidades e
anseios dos cidadaos. Reafirmamos que o Plano e Orgamento devam ser instrumentos de
desenvolvimento e de aposta no investimento e na valorizagao das pessoas e do
concelho. Por isso mesmo, defendemos a institucionalizagao do Oroamento Participativo,
em que a decisao politica de intervengao no espago, a definigao de prioridades infra-
estruturais e a aplicagao dos fundos publicos, passe por um processo de debates
tematicos e territoriais, onde devam participar todas as associagoes concelhias e todos os
cidadaos interessados em contribuir com as suas opinioes para a resolugao dos
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problemas de Vila Verde e dos Vilaverdenses. Assim, propomos que o executivo
camarario inicie o processo institucional do Orcamento Participativo no concelho
apresentando uma proposta de metodologia e objetivos para discussao e aprovacao na
Assembleia Municipal. Por outro lado, também oc~r"-siueramus que compete a edilidade
assegurar a criacao de meios que permitam a inforrnagao, execucao, monitorizagéo e
avaliagao de todos os mecanismos de procedimento. E uma questao de vontade politica e
de concordancia com a medida. Alias, o executivo camarario, para além de
institucionalizar o processo no Orcamento Municipal deveria estimular as Freguesias a
fazerem o mesmo nos respetivos orcamentos. O Partido Socialista considera, ainda,
como absolutamente prioritario, que se reforcem as diligéncias junto do Governo para a
concretizacao da Variante a Estrada Nacional cento e um, ja que esta via estruturante
permitira resolver grande parte dos problemas de transito do Concelho de Vila Verde.
Devem ainda ser criados mecanismos no sentido de ser comparticipada. através do
Orcamento Municipal. a aquisicao de medicamentos de uor parte dos idosos. Esta é uma
medida que se for devidamente regulamentada sera de elementar justica social, tal como
o é a que atualmente subsidia a aquisigao de material escolar aos alunos. Considera-se
que estas medidas, a par de outras, serao essenciais para 0 desenvolvimento harmonioso
e sustentado do Concelho de Vila Verde. Nao obstante, através deste documento, o
Partido Socialista propoe a inclusao no Orcamento Municipal de um conjunto de medidas
que visam a criagao de emprego, a fixagao de jovens e o apoio as familias, sem esquecer
as questoes ambientais, culturais e desportivas, a economia de recursos financeiros e
materials e, uma maior eficacia na reducao/eliminagao de desperdicios de alguns servicos
municipais, conforme as areas que passamos a enunciar: -------------------------------------------
-------- --Propostas para a Area do Emprego e Desenvolvimento Econ6mico:--------------
-------- --0 lnvestir no aumento e melhoramento da rede de saneamento basico, quer na
area do abastecimento (captacao e tratamento), quer na area das aguas residuals, tendo
em atencao a legislacao aplicada ao sector e, fundamentalmente, o bom servico a prestar
as populacfies;----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------0 lnvestir no melhoramento e aumentar a rede de abastecimento publico de agua.
Reforgar o investimento em sistemas alternativos que possam servir Freguesias que se
encontrem mais distanciadas dos ramais de abastecimento;----------------------------------------
----------0 Dinamizar, melhorar e aumentar os Parques Empresariais/lndustriais concelhios.
Nesta matéria entende-se que se deve reforcar o investimento nas infraestruturas
existentes na zona sul do Concelho;------------------------------------------------------------------------
----------0 Ainda no que diz respeito aos Parques Empresariais/lndustriais deve-se
promover a correta sinalizacéo dos acessos rodoviarios aos mesmos;------------------------- --
----------0 Criar pequenas zonas empresariais na Ribeira do Neiva e no Vade,
aproveitando a proximidade destas Freguesias a redes viarias modernas existentes no
Concelho de Ponte de Lima e Ponte da Barca, em especial os acessos a autoestrada e a
proximidade geografica a Galiza (ES);---------------------------------------------------------------------
-------- --0 Considerando que as vias rodoviarias sao um imponante motor do
desenvolvimento economico local, deve-se melhorar as principals vias rodoviarias de
acesso ao Concelho de Vila Verde, com especial atengéo para as zonas dos Parques
Empresariais/Industriais, promovendo também junto do Governo, a necessidade de
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construgao de novas variantes rodovlarlas (Estrada Nacional cento e um e duzentos e
clnco) e pelo menos um no de acesso a auto-estrada;------------------------------------------------
----------0 Ainda no que diz respeito as vias rodoviarias, promover a requaliflcagao urgente
das Estradas Municipais: M-quinhentos e trinta e sete, M-quinhentos e trinta e dois-dois,
M-mil cento e setenta e nove e M-quinhentos e sessenta e seis. --------------------------------- --
-------- --0 Elaboragao de um Plano Concelhio de Recuperagao da Rede Viarla Municipal,
que em muitos casos esta bastante degradada, e que apesar dos constantes “remendos",
carecem de investimento municipal urgente com vista a sua recuperacao;----------------------
-------- --0 Resolver em deflnltlvo a questao das ligagoes ilegais de saneamento as
condutas de aguas pluviais que provocam auténtlcos atentados a saude publlca em pleno
centro urbano de Vila Verde, na Vila de Prado e noutros locals do concelho (quase todos
do conheclmento da Camara Municipal de Vila Verde);--------------------------------------------- --
----------0 Eliminacao total da derrama sobre o IRC como fator de atratlvldade de novos
lnvestlmentos;-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-------- --0 Devolucao as familias, pelo menos em parte, dos clnco por cento de IRS
cobrado no munlciplo que lhe sao atrlbuldos pelo Governo;-----------------------------------------
-------- --0 Usar o peso institucional da autarqula para abrir novos canals de exportacao e
apoiar a lnternacionallzagao do tecldo empresarlal concelhio e dos projetos lnovadores
locals;------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --
----------0 Apolar a participacao dos empresarlos do concelho em certames/feiras a nivel
nacional e internaclonal; ----------------------------------------------------------------------------------------
-------- --0 Promogao regular de mlssoes empresariais (lndustrla, Comerclo, Servlgos e
Agrlcultura) as cldades gemlnadas com o Concelho de Vila Verde, assoclando a vertente
economica ao lntercamblo ja existente com essas cldades; ------------------------------------------
-------- --0 A requaliflcacao e dlnamlzacao das zonas ribelrlnhas do Rios Neiva, Rio
Homem, Rio Cavado e Rio Vade, potenclando a construgao de Pralas Fluviais e zonas de
Lazer que funcionarao como fator de atracao turistlca de toda a regiao com a
consequente crlacao de empregos (recomendagao ja efetuada no amblto dos
percursos/passadicos rlbelrlnhos); --------------------------------------------------------------------------
-------- --0 Encetar esforcos junto dos concelhos limitrofes para equacionar uma estratégla
comum de desenvolvimento do mundo rural, com dlmensao supraconcelhia, dando
destaque particular a producao de cogumelos, pequenos frutos vermelhos, maracujas e
produtos mais tradlclonais como o mel e o lelte de cabra;--------------------------------------------
----------0 Construcao de instalagoes (ou adaptagao de instalagoes ja existentes) para 0
funclonamento de um mercado agricola na sede do Concelho;-------------------------------------
----------0 Apolar as Juntas de Freguesla com maior densidade populacional na crlagao de
pequenos mercados onde se comerclallzem produtos agricolas e tradlclonais locals,
ajudando pequenos produtores a escoar os seus produtos;---------------------------------------- --
----------0 Em parcerla com a Junta da Unlao de Freguesias. da Ribeira do Neiva crlar
condlcoes para reabilitar a extinta Felra de Rio Mau;--------------------------------------------------
-------- --0 Apolar flnanceiramente as Juntas de Freguesla que gerem Feiras, com vista ao
melhoramento desses espacos, em especial os locals de venda de pelxe e outros
produtos com normas de seguranca allmentar exigentes; ------------------------------------------ --
-------- --0 lmplementagao de uma Carla Concelhia de Exploracao de Inertes;-------------------
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----------0 Atribuir descontos em servlcos e taxas municipals a empresas que implementem
infraestruturas produtoras de energlas amlgas do amblente (hidrlca, solar e eolica); ---------
----------0 Apolar lnvestlmentos privados que vlsem reconversao de molnhos em centrais
-riini-hidrlcas;------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------- --0 Promover os malores eventos concelhios e das Freguesias (Festa das
Colheltas, Festa Concelhia de Santo Antonio, Béncao dos Animals de Mixoes da Serra,
Felra dos Vlnte da Vila de Prado, Festa da Ribeira do Neiva, entre outros) junto de
operadores turistlcos, agénclas de vlagens e empresas de anlmacao turistica, permitlndo
que estes promovam atempadamente pacotes de mini férlas, envolvendo unldades
hoteleiras e qulntas de turlsmo rural do nosso concelho;----------------------------------------------
----------0 lntensiflcar a organlzagao e estruturacao da oferta turistica, valorlzando e
quallflcando os recursos turisticos diferencladores existentes no Territorio; -------------------- --
-------- --0 Apoio no desenvolvimento de projetos de turlsmo rural aproveitando os
excelentes recursos naturals do nosso concelho;-------------------------------------------------------
-------- --0 Aumentar a oferta hoteleira promovendo a fixacao temporarla dos visltantes.
Para isso, como competéncia autarquica e em parcerla com a Associacao do
Desenvolvimento das Terras Altas do Homem Cavado e Ave, é fundamental crlar meios de
apoio financeiro junto dos proprletarlos dos edificios, apolando-os na reconstrugao e
requaliflcacao dos mesmos. --------------------------------------------------------------------------------- --
-------- --0 Estabelecer relacoes de cooperacao economlca, educatlva e turistica
transfrontelrlga corn a Gallz_a;---------------------------------------------------------------------------------
----------Propostas para a Area da
-------- --0 Estabelecer dinamlcas de cooperagao entre Escolas e Empresas, promovendo e
apolando encontros entre Professores, alunos e empresarios, em colaboracao com
diregoes escolares e parceiros institucionais do setor empresarlal, procurando desta forma
uma aproximacao do setor educatlvo ao mercado de trabalho, valorlzando 0 contrlbuto de
ambos para 0 sucesso educatlvo;------------------------------------------------------------------------- --
----------0 Promover um maior reconhecimento do ensino proflsslonal e das qualificacoes
profisslonals no amblto do mercado de trabalho;--------------------------------------------------------
-------- --0 Em parcerla com lnstitulcoes concelhias de ensino proflsslonal, desenvolver e
promover o ensino artistico especializado, promovendo junto do Governo a necessidade
de exlsténcla de parcerias educatlva, que abranjam do nivel baslco ao nivel secundarlo, e
permitam o progresslvo aumento do nL'1mero de alunos do ensino regular que frequentam
esta modalldade de ensino;-----------------------------------------------------------------------------------
----------0 O Ensino Superior tem de ser uma realldade Vllaverdense nos proxlmos anos,
asslm como o ensino proflsslonal ao nivel da mfisica, artes e cultura. Deve por isso a
autarqula funcionar como motor desse progresso, apolando e promovendo iniciativas que
garantam a criacao de uma Escola de Ensino Superior no Concelho de Vila Verde em
areas como Gastronomla e Turismo e a ainda 0 Ensino Profisslonal em muslca, artes e
cultura, colaborando com os parceiros soclals, quer do ponto de vista logistico quer
mesmo economlco;-------------------------------------------------------------------------------------------- --
----------0 Criar um programa municipal local de apoio a integragao nas empresas de
estaglos profisslonals e currlculares e profisslonals para estudantes do Ensino Superior
residentes em Vila Verde, promovendo dessa forma a empregabilidade sustentavel e
duradoura dos mais jovens;-----------------------------------------------------------------------------------
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-------- --0 Replicar esse exemplo local liderando junto da CIM do Cavado uma lnlclativa
que vise a criacao de uma rede de estaglos profisslonals e currlculares em todos os
munlciplos do Vale do Homem e Vale do Cavado, capaz de melhorar a empregabilidade
futura dos estudantes desta regiao; ----------------------------------------------------------------------- --
-------- --0 lmplementar medidas que vlsem 0 aumento da seguranga rodovlarla em zonas
proxlmas de Escolas, seja através de uma revisao dos locals onde estao os slnais de
translto, seja através do reforco de passadelras ou outras que vlsem seguranca de peoes
e vlaturas que transportam as criancas as Escolas; ----------------------------------------------------
----------0 Criar um Banco Municipal do Llvro (nao apenas livros Escolares), como medida
de incentivo a doacao de livros usados e posterior distribulcao gratulta regulamentada;-----
-------- --0 Combater o abandono Escolar através da crlagao de uma rede local de
Desporto Escolar (ATL's e OTL’s). O desporto escolar promove a lntegracao, o espirito de
grupo e de lgualdade entre as crlangas sendo um dos meios mais eficazes no combate ao
abandono escolar; -----------------------------------------------------------------------------------------------
-------- --0 Promover melhorlas na rede de transporte escolar concelhia com mais rotas que
sirvam melhor todo o concelho de Vila Verde, em especial a zona sul que tem perdido
muitos alunos para outros concelhos; ----------------------------------------------------------------------
-------- --0 Rever em parcerla com as Juntas de Freguesla do Norte do Concelho a
necessidade de reforgar a rede de transporte escolar com um servico de maior
proximidade;-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------- --0 Criar mais oportunldades de mobllldade para os alunos com lntercambios com
cldades gemlnadas e Erasmus+ tendo em vista a abertura de novos horizontes e a
empregabilidade futura dos estudantes;-------------------------------------------------------------------
-------- --0 Apolar e promover a formacao de adultos, quer para desempregados, quer para
atlvos em horario pos-laboral, procurando aumentar as competéncias, reconverter e
reciclar conhecimentos para novas atlvldades e proflss6es, dimlnuindo desta forma o
desemprego nestas falxas etarlas;--------------------------------------------------------------------------
-------- --0 Promover agoes formativas em areas ligadas a economia local;-----------------------
----------0 Promover parcerias institucionais entre Empresas, Universldades e
Estabelecimentos de Ensino Superior para insercao de recém-licenclados no mercado de
trabalho;---------------------------------------------------------------------------------------------------------- --
-------- --0 Promover a aposta na lnovacao, crlatlvidade e novas tecnologias nas areas
associadas, ao setor, estimulando a crlagao de parcerias, nomeadamente com as
Universldades e Polltécnicos, o que permitlra a transferéncla de conheclmento do melo
académlco para as empresas;--------------------------------------------------------------------------------
----------Propostas para a Area
-------- --o Em conjunto com as Escolas e Comissao de Protecao de Menores crlar um
sistema de alerta de sltuagoes de precariedade social (abandono escolar, problemas de
sailde, ma nutrlcao, ...) que em caso de acionamento vise uma acao mais raplda
integrada do sistema de protecao social, evltando graves sltuagoes soclals para familias,
crlancas ou jovens. Esta estratégla devera articular apolos municipals imediatos,
diretamente dirigidos as crlancas e aos jovens, com medidas que possibilitem o acrésclmo
dos recursos das famillas em que estas crlancas e jovens estao lnserldas; ---------------------
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-------- --0 Aumentar os descontos no lMl para famillas, conforme o numero de fllhos do
agregado familiar (recomendacao ja submetida e posta em pratica, mas que pode ser
melhorada);------------------------------------------------------------------------------------------------------ --
-------- --0 Promover medidas de apoio a natalidade (reoomendacao ja submetlda);-----------
----------0 Criar uma rede concelhia de habltacoes apoladas (preferenclalmente em
edificlos existentes a reabilitar), em regime de “pensoes de familia”, para pessoas com
balxo nivel de recursos, em sltuagao de lsolamento ou exclusao (em particular ldosos) e
cuja situagao social e psicoléglca ou pslqulatrica torna pouco provavel o seu acesso a
uma habitagao comum;-----------------------------------------------------------------------------------------
----------0 Alargamento do quadro de apolos municipals aos Bombelros Voluntarios de Vila
Verde e apoiar a abertura de um polo na Vila de Prado e no Vade para dessa forma, servir
melhor essas zonas do Concelho; ---------------------------------------------------------------------------
-------- --0 Crlacao do Espaco Jovem, estrutura a ser construida como polo de dlnamizagao
de politicas de juventude sustentadas e onde seja possivel apoiar os jovens
Vilaverdenses nos mais variados sectores, tais como: inovacao, novas tecnologias,
empreendedorismo, formacao, emprego, desporto, cultura, lazer, entre outros; -------------- --
-------- --0 Assegurar acesslbilldades fisicas e comunlcaclonais a todos os edificlos
publicos onde sao prestados servicos de relevante interesse, garantlndo que detém
condlgoes de acessibilidade a pessoas de mobllldade reduzida; --------------------------------- --
----------0 Proceder a elimlnagao de barreiras arqultetonlcas nas zonas urbanas que
conflituam com o disposto no Decreto-Lei ntlmero cento e sessenta e trés barra dois mil e
seis, de oito de agosto, pondo em causa a mobllldade de pessoas com deflciéncia ou com
mobllldade reduzlda. Em especial adaptar passeios, rampas e respetivos pavlmentos, e
deflnlr e/ou redeflnlr os lugares de estaclonamento para pessoas com mobllldade
condiclonada de modo a garantlr um mais facll e rapido acesso a edificlos pUb|lCO ou de
utllizacao publica, deslgnadamente, edificlos de comércio e servlcos varlos;----------------- --
-------- --Propostas para a Area do
-------- --O Melhorar e reforcar o servico de recolha de lixo, aumentando as rotas de recolha
e crlando novos locals para deposlto de lixo, em especial nas Freguesias;----------------------
----------0 Contlnuar a promover projetos e obras ao nivel do saneamento (aguas residuals
domésticas) que contribuam para a elimlnagao do maior numero possivel de estacoes
elevatérlas de aguas residuals com o objetivo de mlnlmlzar os rlsco de contamlnagao de
solos e das massas de agua, bem como mlnlmlzar os custos assoclados aos urznsumos
de energla de bombagem, de exploracao e manutencao destes equlpamentos, garantlndo
asslm ganhos economlcos e ambientais; ------------------------------------------------------------------
-------- --0 lmplementar procedimento que permlta monltorizar e avallar se a qualidade dos
efluentes descarregados na rede pfilblica de aguas residuals domésticas provenlentes de
grandes superficies comercias e industriais cumprem os parametros fixados nas diretivas
europelas e leglslacao nacional em vigor;--------------------------------------------------------------- --
-------- --0 Criagao de um Centro de lnterpretacao dos Rios (Fluviario) na Vila de Prado;-----
-------- --0 Aproveitamento das potenclalldades amblentals das encostas de Aboim da
Nébrega, Valdreu e Oural, promovendo o turlsmo de montanha nas suas diversas
valéncias com a abertura no Parque de Campismo de Aboim da Nobrega, de um Centro
de Educacao Ambiental e a identificagao de trllhos de utllizagao diversa;---------------------- --
-------- --0 Criar um Plano Municipal de Combate a Vespa Velutina;----------------------------—----
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-------- --0 Recuperacao da area envolvente as lagoas de Cabanelas reconvertendo aquela
zona em local turistlco, tal como se tem vlsto noutros concelhos;-------------------------------- --
-------- --0 Elaboracao de um piano municipal de combate aos lncéndios florestals,
lnclulndo, entre outros, a construgao de lagoas artlficiais e de uma rede de cortes
florestals, estrateglcamente dlstrlbuidos no concelho, para um rapido e eflcaz combate
aos lncéndlos;--------------------------------------------------------------------------------------------------- --
-------- --0 Apolar as Juntas de Freguesias e Assoclacoes de Consortes na gestao de
terrenos baldlos, quer nas obrlgagoes legals e flscals quer na candldatura a fundos
.1-orriiinllarl-:15 para tais terrenos;---------------------------------------------------------------------------- --
-------- --0 Promover agoes de Educagao Ambiental, em parcerla com Escolas, Juntas de
Freguesla e Assoclacoes locals;-----------------------------------------------------------------------------
-------- --0 Promover e incentivar uma melhor e mais eflcaz gestao de residuos de
construcao e de demollgao junto dos industriais do setor, procurando, ainda atralr para o
concelho lnvestlmentos que vlsem prossegulr esse deslderato, promovendo asslm a
valorizacao do melo amblente e, simultaneamente, a promocao de emprego;------------------
-------- --Propostas para a Area da Cultura, Desporto e Lazer:-----------------------------------
-------- --0 Reforgar o apoio a todos os Clubes concelhios que apostem vincadamente no
desporto de formacao e que potenclem outras modalldades desportlvas para além do
futebol;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------- --0 Apolar 0 Grupo Desporllvo Cabanelas na requallflcacao dos balnearlos e recinto
desportlvo;------------------------------------------------------------------------------------------------------- --
-------- --0 Apolar o Clube “Regadinhas de Freiriz” na ampliacao das suas lnstalacoes;-----—
----------0 Construlr um pavllhao polidesportivo, dotado de campo de futebol lnter-
Freguesias, capaz de servir as Freguesias vizinhas;------------------------------------------------- --
-------- --0 Promover e incentivar a mobllldade, o Desporto e o Lazer através do uso da
bicicleta em melo urbano e entre as zonas urbanas e as zonas de lazer, designadamente
Pralas Fluviais, quer através da construgao de ciclovias urbanas, quer através de politicas
que vlsem promover uma atividade economica ligada ao aluguer deste tipo de melo de
transporte;-------------------------------------------------------------------------------------------------------- --
-------- --0 Valorizar e dlgnliicar autores e artlstas concelhios ajudando-os a dlvulgar as
suas crlagoes em Portugal e no Estrangeiro;----------------------------------------------------------- --
----------0 Dlferenciar positlvamente os artesaos locals nos valores a cobrar pela
particlpacao em felras e eventos concelhios;-------------------------------------------------------------
-------- --0 Promover a certificacao dos produtos reglonals, em especial dos lencos dos
namorados, como forma de valorlzagao e garante da sua autentlcidade; ---------------------- --
----------0 Dinamizar a rede associativa, nomeadamente através do apoio as Coletivldades
e Assoclacoes promovendo a cooperacao lnterassoclativa;---------------------------------------- --
-------- --0 Prestar mais apoio as Juntas de Freguesias e Associacoes que promovem e
mantém vivas as Festas Populares locals, as Tradlgoes, a Cultura e a Histérla das nossas
Aldelas;----------------------------------------------------------------------------------------------------------- --
-------- --0 Fomentar atlvldades intergeracionals (Cultura, Despoito, Religiao, ...) e a
transmlssao lntergeraclonal de conhecimentos e competénclas;--------------------------------- --
-------- --0 Promover novas geminacoes que vlsem o lntercamblo cultural, desportivo e
turistlco, sem esquecer a anteriormente referlda vertente econémlca;----------------------------
-------- --0 lmplementacao do “Rotelro Turistlco pelo Patrlmonio Monumental”;------------------
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----------I Dlvulgar e promover o Parque de Campismo de Aboim da Nobrega como local
privileglado para a realizacao de atlvldades culturais ou educativas ao ar llvre, apoiar a
crlacao de uma Piscina nessa Freguesla, atraindo dessa forma turistas para o Norte do
Concelho;-------------------------------------------------------------------------------------------------------- --
----------0 Crlacao da Carta Gastronomica do Concelho de Vila Verde no sentido de
recuperar as tradlgoes gastronomlcas do Concelho de Vila Verde e de melhorar a
qualidade e autentlcldade da oferta gastronomica. O trabalho ja desenvolvldo, por
exemplo, em prol do “Pica no Chao” pode encontrar neste documento terreno para
crescer e se consolidar;----------------------------------------------------------------------------------------
-------- --0 Criacao do Espaco dos Sabores e Tradicoes, afeto ao Posto de Turismo que
funclonara como montra da gastronomia tradlclonal, capaz de promover os restaurantes
Vilaverdenses especializados neste tipo de cozlnha;---------------------------------------------------
----------0 Crlagao de zona propicla a exploracao de bares/esplanadas no Centro Urbano
de Vila Verde, com muslca ao vlvo, numa agenda cultural promovlda pela Camara
Municipal de Vila Verde em parcerla com instltulcées locals e onde nao faltarao os
mfisicos Vilaverdenses;-----------------------------------------------------------------------------------------
----------0 Apolar atletas de modalldades desportlvas alternatlvas, crlando condlgoes para
trelno e pratlca desportlva, mas também através do apoio em deslocagfies Naclonals e
lnternaclonais;----------------------------------------------------------------------------------------------------
-------- --0 Criacao de espacos de férias de verao para os jovens em parcerla com
lnstltuigoes locals, a lmagem do que esta criado noutros Concelhos, promovendo
simultaneamente junto deles todo 0 potencial turistlco da nossa terra, seja através de
percursos pedestres, seja através de passelos de barco nos nossos Rios, seja mesmo em
contacto com as zonas verdes da Ribeira do Neiva, Vade, Aboim ou Vale do Homem;-------
-------- --0 Recuperagao do Patrlmonio Cultural e Urbano assoclado ao Poeta Sa de
Miranda e crlacao de roteiros turistlcos na Ribeira do Neiva onde terao sldo escritos
alguns dos seus poemas; --------------------------------------------------------------------------------------
-------- --0 Apolar a recuperacao do Patrlmonlo Molinologlco: A preservacao e reutilizacao
dos Moinhos existentes no Concelho de Vila Verde como pontos de atracao turistica ou de
produgao de energla devem ser vlstos como ancora do desenvolvimento Cultural (os
engenhos do llnho e suas tradicées), mas também Turistlco e Economlco no Concelhlo;---
-------- --0 Apolar a criacao de um Museu Agricola na Unlao das Freguesias da Ribeira do
Neiva onde ainda hoje se encontrar engenhos e alfalas agricolas Einlcas; --------------------- --
-------- --0 Construgao do Centro lnterpretativo da Cltanla de Sao Jullao, dotado das
necessarias infra-estruturas de apoio a visitantes e a respetlva divulgacao da vertente
clentifica, educaclonal e cultural; -----------------------------------------------------------------------------
----------0 Requaliflcar o espaco turistlco do alto da Lelrolnha, em Cervaes;---------------------
-------- --0 Slnalizacao de trllhos na zona montanhosa do Concelho para utlllzacao diversa,
tais como: pedestre, equestre e BTT; -----------------------------------------------------------------------
-------- --0 Sinalizar e recuperar espacos de merenda e mlradouros, promovendo
slnallzacao rodovlarla e a existéncia dos mesmos em llteratura turistica concelhia;-----------
-------- --0 Proteger a zona dos Carvalhals da Unlao das Freguesias da Ribeira do Neiva
através da criacao de um Parque de Arborismo com percurso pedonals terrestres e
aéreos lnclulndo o mesmo nos roteiros turistlcos concelhios; ----------------------------------------
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----------As medidas aqui propostas deverao ser acompanhadas de reducao da
despesa municipal, pelo que nesta matéria se prop6e também medidas de
consolldacao da despesa corrente do Municiplo: --------------------------------------------------
----------0 Reducao da contratacao publlca municipal felta com recurso aos ajustes dlretos
simpliflcados e ajustes dlretos normals, permitlndo poupancas através de uma real
concorréncia e transparéncia que outras modalldades de contratacao permltem;--------------
-------- --0 Concentrar as verbas municipals dedicadas as festas na reallzagao da Festa
das Colheitas e na Festa Concelhia de Santo Antonio, que sao as genuinas Festas do
Concelho de Vila Verde, analisando e reduzlndo as verbas inscritas para realizagao das
outras galas e eventos promovidos pelo Municiplo de Vila Verde, em especial da Gala
Namorar Portugal, de forma a, mantendo o calendarlo cultural e de eventos se possam
obter poupancas;----------------------------------------------------------------------------------------------- --
-------- --0 Otimlzagao e redugao na quilometragem percorrida pelas vlaturas munlclpais;----
-------- --0 Adequacao dos horarios de utilizacao da iluminacao plibllca e revlsao dos
contratos existentes com o fornecedor;--------------------------------------------------------------------
----------0 Também no que concerne a llumlnacao de todos os edificlos municipals devera
ser promovldo um esforgo adicional na utilizacao de recursos disponiveis utillzando
tecnologias tipo LED capazes de gerar poupanca;------------------------------------------------------
----------0 Promover reducoes nas despesas com os consumivels, comunlcagoes e na
aqulsigao de materials, bem como em equlpamentos de desgaste;------------------------------ --
-------- --0 Redugao das verbas gastas com as diversas Consultadorias Externas;-------------
-------- --0 Reducao do numero de avencas e renegociacao das conslderadas necessarias
para o desempenho dos servlgos da Camara Municipal; ----------------------------------------------
-------- --0 Renegoclacao dos contratos existentes entre a Camara Municipal e entldades
externas, por forma a alcangar poupangas;---------------------------------------------------------------
-------- --0 lmplementacao de um sistema de monitorlzacao e controlo dos consumos dos
diversos sectores/sen/icos municipals;------------------------------------------------------------------- --
-------- --Levar a cabo de forma eflcaz e eficiente estas propostas, lmpoe-nos aptldao,
engenho e arte, a par da ética democratica e do bom senso, valores e competéncias
subjacentes a matrlz identltarla do Partido Socialista. Procura-se desta forma lmplementar
um projeto politico dlrlgldo para as pessoas, dado o seu carater sempre lnacabado,
responsablllza-nos a estarmos permanentemente disponiveis para (re)comecar. Acredlta-
se que estas medidas se forem levadas a cabo de forma eficiente e eflcaz darao um
enorme contributo para o desenvolvimento humano, social e economlco do Concelho de
Vila Verde. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- --
-------- --No seguimento, esclareceu o Senhor Presidente da Camara: Face aos
contrlbutos agora apresentados pelo Partido Socialista, verifica-se que os mesmos foram
apresentados apés o agendamento da reunlao para aprovagao das Grandes Opcées do
Plano e Orcamento que se val reallzar no dia vinte e seis de outubro de dois mil e dezoito,
tendo a convocatoria sldo enviada em dezanove de outubro de dois mil e dezoito, pelo
que as presentes propostas sao extemporaneas. No entanto, o documento agora
apresentado sera objeto de uma analise mais profunda, apesar de, numa primeira leltura
do mesmo, se verlficar que as propostas incluidas no documento do Partido Socialista se
encontram, na sua generalldade, ja lmplementadas - algumas, mesmo, ha varlos anos.
Por outro lado, algumas fazem parte da estratégla vertlda no documento ja remetldo para
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analise e dlscussao na reunlao que se encontra agendada. E um documento que se
apresenta repetitivo face as acoes que ja foram e estao a ser desenvolvldas pelo
executivo do Partido Social Democrata, lsto sem, contudo, conslderar que sera realizada
uma analise mais profunda. Mals uma vez, as propostas apresentadas demonstram que o
Partido Social Democrata, através da sua agao, esta a desenvolver uma estratégla
adequada a promocao, ao desenvolvimento, a melhorla da qualidade de vida e ao
cresclmento economlco do concelho. Acrescento, ainda, que este documento mostra
claramente que o Partido Socialista nao tem estado atento a acao do executivo, uma vez
que, a maioria das propostas aqui apresentadas, ha multo se encontram executadas,
outras em execucao e outras, ainda, programadas e projetadas. -----------------------------------
-------- --No seguimento, pronunciaram-se os Senhores Vereadores do Partido
Socialista: Perante a declaragao do Presidente de Camara, o executivo Partido Social
Democrata violou uma vez mais o estatuto da oposicao ao assumlr expllcitamente que
elaborou o Plano e Orcamento Municipal sem cumprir o precelto legal de ouvir os Partidos
da Oposlcao. Em funcao dessa relterada violacao do disposto na Lei, os Vereadores do
Partido Socialista aglrao em conformldade. Por outro lado, o Presidente da Carnara
comeca por aflrmar que o documento com as propostas por nos apresentado é
extemporaneo e que nao se pronunciara sobre o mesmo. Pelo melo diz também que
levara em conta essas propostas e termina a aflrmar que as propostas nele apresentadas
ja se encontram a ser executadas. Afirmacoes e postura lamentavel e ridicula que nao
merece da nossa parte qualquer comentario. Alias, com esta postura dltatorlal e
absolutamente lndlgna e ordinaria perante aqueles que apenas procuram apresentar
propostas para melhorar o Concelho de Vila Verde, o Presidente de Camara, que deveria
ser o maior fator de consenso deste executivo, continua a aumentar a crlspacao politica e
so demonstra desrespeito pelos eleitos e pela democracia, o que condenamos
veementemente. ------------------------------------------------------------------------------------------------ --
-------- --Declarou, de seguida, 0 Senhor Presidente: Aos Senhores Vereadores do
Partido Socialista fol dado conheclmento que o executivo do Partido Social Democrata se
encontrava a elaborar as Grandes Opcoes do Plano e Orcamento para o ano de dois mil e
dezanove, documento esse que, de acordo com as normas legals, tem de ser aprovado
durante o més de outubro e remetldo para a Assembleia Municipal ainda durante o
mesmo més. Face a estas circunstancias, como ja anteriormente se referiu, fol
convocada, em dezanove de outubro de dois mil e dezoito, uma reunlao, a reallzar em
vinte e seis de outubro de dois mil e dezoito, para analise e aprovagao dos documentos
de gestao relatlvos ao ano de dois mil e dezanove. Ja noutros momentos o Partido
Socialista se lamentou do facto do tempo que dlspunham para anallsar um documento
desta natureza era lnsuficiente, sugerlndo um envlo mais atempado do mesmo, o que
agora acontece. Nao é admissivel que, nas reunloes do executivo, seja utillzada uma
linguagem como aquela que consta da declaracao do Partido Socialista, onde classlfica a
atuacao do Presidente da Camara como lndlgna e ordinaria, so pelo facto de,
atempadamente, ter feito o trabalho que lhe compete em tempo otil e com grande
proflsslonalismo. A oposlcao compete, além de outros aspetos, apresentar propostas e
sugestoes que os membros do executivo Partido Social Democrata sempre consideraram
e conslderam como contrlbutos posltivos, podendo deles discordar ou concordar, sendo
que os membros do executivo Partido Social Democrata tem um compromlsso com os
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Vilaverdenses que assumlram no seu Programa Eleitoral e que fol amplamente sufragado
pelos Vilaverdenses e que agora se encontra a executar de uma forma rigorosa. A nossa
postura perante o Concelho de Vila Verde sera sempre de falar de Vila Verde pela
positiva, valorlzando as suas potenclalldades, o talento das suas pessoas, a dlnamica das
suas lnstltulcoes, de forma a passar uma lmagem sempre positiva, que promova o bom
nome das suas Freguesias, do nosso Concelho, das nossas lnstituicoes e das pessoas.---
-------- --Uma questao colocada pelos Vereadores do Partido Socialista: Sollclta-se ao
Senhor Presidente e ao Senhor Vereador do Urbanismo que informem quem é o
proprietario do edlficio sede onde a Escola Profisslonal Amar Terra Verde (EPATV)
desenvolve a sua atividade. -----------------------------------------------------------------------------------
----------0 Senhor Presidente esclarece: A proprledade do edlficio sede onde a Escola
Profisslonal Amar Terra Verde desenvolve a sua atividade é do Municiplo de Vila Verde.----
-------- --Uma outra questao apresentada pelos Vereadores do Partido Socialista:
Considerando que se trata, entao, de um edificlo municipal e que a Escola Profisslonal
Amar Terra Verde é participada pela autarqula, quais sao os procedlmentos necessarlos
para a reallzagao de obras ou arranjos urbanistlcos?--------------------------------------------------
----------0 Senhor Presidente esclarece: De acordo com os documentos do
procedimento de aumento de capital todas as obras terao de ser realizadas com a
autorlzacao dos munlciplos. --------------------------------------------------------------------------------- --
-------- --Uma outra questao apresentada pelos Vereadores do Partido Socialista: O
Senhor Presidente fol ou nao informado da intengao da Escola Profisslonal Amar Terra
Verde reallzar obras no edificio?--------------------------------------------------------------------------- --
----------0 Senhor Presidente esclarece: lnforma-se que nunca em momento algum a
Camara Municipal desenvolveu qualquer projeto para alteracao ou ampllagao da Escola,
nem nunca a mesma Socledade deu conheclmento da realizacao dessas obras. -------------
----------ZERO Ul'1l'I.- CONHECIHIENTOS BARRA RATIFlCA(}f)ES.- Zero um zero um.-
Para conheclmento da Excelentissima Camara, presentes as listagens elaboradas pela
Dlvlsao de Aguas e Saneamento, relatlvas aos despachos proferidos pelo Senhor
Vereador do Amblente, Desporto e Atlvidades Economicas, em processos de fornecimento
de agua e recolha de aguas residuals domésticas, relatlvas ao més de setembro, cuja
fotocopla se encontra inserta de folhas trinta e sete a quarenta da minuta da presente ata.
DELIBERAQAO: A Camara toma conheclmento.---------------------------------------------------------
----------ZERO DOIS.- DlVERSOS.- Zero dois zero um.- Uma lnformagao prestada pela
Técnica Superior de Servlco Social, Dr. Isabel Lopes, relacionada com um pedldo do
Agrupamento de Escolas de Prado, para apoio a frequéncia das Plscinas Municipais da
Vila de Prado, para alunos/as, constantes da respetlva lnformagao, cuja fotocopla se
encontra inserta a folhas quarenta e um da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A
Camara delibera, por unanimidade, apoiar a frequéncia das Plscinas Municipais da
Vila de Prado, para alunos/as, constantes da respetlva informagao. -------------------------
----------Zero dois zero dois.- Uma informagao prestada pela Técnica Superior de Servigo
Social, Dr. Isabel Lopes, relacionada com o pedldo de apoio a frequéncia gratulta das
pisclnas municipals, para o menor Vitor Manuel Alves Cerqueira, resldente neste
concelho, cuja fotocopla se encontra inserta a folhas quarenta e dois e quarenta e trés da
minuta da presente ata. DELlBERA(}AO: Deliberado, por unanimidade, apoiar a
frequéncia gratulta das pisclnas municipais, para o menor Vitor lillanuel Alves
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Cerqueira, resldente neste concelho, nos termos da informacao prestada pela
técnica.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------- --Zero dois zero trés.- Uma informagao prestada pela Técnica Superior de Servlco
Social, Dr. Isabel Lopes, relativa ao pedldo de apoio a frequéncla no Jardim de lnfancla,
para a menor Ariana Gama Lago, resldente neste concelho, cuja fotocopla se encontra
inserta de folhas quarenta e quatro a quarenta e sete da minuta da presente ata.
DELIBERACAO: A Camara delibera, por unanimidade, apoiar a frequéncia no Jardim
de lnfancia, para a menor Ariana Gama Lago, resldente neste concelho, nos termos
da informagao prestada pela técnica.----------------------------------------------------------------- --
-------- --Zero dois zero quatro.- Uma informacao prestada pela Técnica Superior de
Servico Social, Dr. Isabel Lopes, relacionada com o pedldo de apoio ao transporte escolar,
para o aluno, Sergio William Lopes Alves, resldente no concelho de Vila Verde, cuja
fotocopla se encontra inserta a folhas quarenta e oito e quarenta e nove da minuta da
presente ata. DELIBERACAO: A Camara delibera, por unanimidade, apoiar o
transporte escolar para o aluno Sérgio William Lopes Alves, resldente no concelho
de Vila Verde, nos termos da informacao prestada pela técnica. ------------------------------
----------Zero dois zero cinco.- A proposta nomero dezanove mil selscentos e noventa e
seis barra dois mil e dezoito, apresentada pelo Senhor Vereador da Qualidade,
Ordenamento e Gestao do Territorio, relacionada com a consolldacao deflnitlva da
mobllldade intercarreiras - Artlgo noventa e nove-A da LTFP - Lei Geral do Trabalho em
Funcoes Publicas, das trabalhadoras deste munlciplo Alice Paula Alves Oliveira e Marla
Isabel Mota Cerqueira, cuja fotocopla se encontra inserta de folhas cinquenta a sessenta
e quatro da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: Deliberado, por maioria, com a
abstengao dos Senhores Vereadores do Partido Socialista, aprovar a consolidacao
definitiva da mobllldade intercarreiras das trabalhadoras Alice Paula Alves Oliveira
e Maria Isabel ltilota Cerqueira, nos termos da proposta apresentada.----------------------
----------Os Senhores Vereadores do Partido Socialista apresentam a seguinte
declaracao: abstemo-nos por se tratar de matéria estritamente admlnistrativa. -------------- --
-------- --Zero dois zero seis.- Presente o processo zero um barra dois mil e seis barra
novecentos e vinte e um, em nome de Manuel da Costa Perelra, slto no lugar de
Carreiras, da Freguesla de Plco, para dellberacao sobre a caducldade da licenca ao
abrlgo do disposto no numero clnco, do artlgo setenta e um, do Regime Juridico de
Urbanlzacao e Ediflcacao, por forga da apllcacao da alinea a), do nomero trés do referido
artlgo, cuja fotocopla se encontra inserta de folhas sessenta e clnco a sessenta e oito da
minuta da presente ata. DELIBERACAO: A Camara delibera, por unanimidade,
declarar a caducldade da llcenga de construcao, ao abrlgo do disposto no nomero
clnco, do artlgo setenta e um, do Regime Juridico de Urbanizacao e Edificagao, por
forca da aplicagao da alinea a), do nfimero trés, do referido artlgo, respeitante ao
processo zero um barra dois mil e seis barra novecentos e vinte e um, em nome de
Manuel da Costa Perelra, slto no lugar de Carreiras, da Freguesla de Pico. ---------------
-------- --Zero dois zero sete.- Presente o processo zero um barra dois mil e dezoito barra
trinta e trés referente a Construcao - lndostria Transformadora, slta no lugar de Tomada,
Freguesla de Olelros, em nome de Maria Emilia Estrada Araojo, para deliberacao atento o
teor das lnformacoes técnlcas e parecer da Divisao Juridlca de trés de outubro de dois mil
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e dezoito, cuja fotocopla se encontra inserta de folhas sessenta e nove a setenta e clnco
da minuta da presente ata. ------------------------------------------------------------------------------------
----------0 Senhor Vereador Manuel Lopes nao partlcipa na dlscussao nem na votacao
por se tratar de um recurso de um ato adminlstrativo por sl exarado. ------------------------------
-------- --DELIBERACAO: A Camara delibera, por unanimidade, que a Divisao Juridlca
e os Servicos Técnicos da Divisao de Urbanizacao e Edificacao se pronunclem,
mais uma vez, e de forma fundamentada, no que concerne as partes comuns
propostas pelo requerente, na otica de uma funcionalidade necessaria, quais, em
concreto, as partes comuns e em que medida é que elas poderao ser
indispensaveis, tendo em conta, nomeadamente, os aspetos referidos no
requerlmento apresentado pela requerente aquando do recurso hierarquico,
mormente no ponto décimo quarto. As respetivas informacoes devem ser trazidas a
proxima reunlao ordinaria do executivo. ---------------------------------------------------------------
-------- --Zero dois zero oito.- Uma informacao prestada pelo Chefe da Divlsao da
Educacao e Promocao Social relativa a atrlbuigao de um apoio financelro ao Clube
Nautlco de Prado - Final Nacional das Primelras Pagaiadas, cuja fotocopla se encontra
inserta a folhas setenta e seis e setenta e sete da minuta da presente ata.
DELIBERACAO: Deliberado, por unanimidade, atribuir um apoio financeiro no
montante de € 5.000,00 (clnco mil euros), ao Clube Nautlco de Prado, para a
realizacao da prova “Final Nacional das Primelras Pagaladas”.------------------------------
----------Zero dois zero nove.- Um oficio do Vllaverdense Futebol Clube a solicitar a
atrlbuicao de subsidlo no valor de € 20.000,00 (vinte mil euros) para apoio de
Beneficiacao das lnstalagoes do Estadlo Cruz do Reguengo, cuja fotocopla se encontra
inserta de folhas setenta e oito a cento e quatro da minuta da presente ata.
DELIBERACAO: A Camara delibera, por unanimidade, atribuir o subsidlo no valor
de € 20.000,00 (vinte mil euros), para apoio de Beneficlacao das lnstalagoes do
Estadlo Cruz do Reguengo de Vila Verde.-------------------------------------------------------------
-------- --Procedeu-se a leltura da minuta da reunlao do executivo, a qual fol aprovada por
todos os elementos presentes na reunlao. ------------------------------------------------------------- --
-------- --E nada mais havendo a tratar, pelo Senhor Presidente fol declarada encerrada a
reunlao eram onze horas e qulnze mlnutos, da qual para constar e devidos efeitos fol
lavrada a presente ata que val ser devidamente asslnada, consignando-se que todas as
dellberacoes dela constante foram aprovadas em minuta no final da reunlao, nos termos
do nomero trés do artlgo cinquenta e sete da Lei numero setenta e clnco barra dois mil e
treze, de doze de setembro, para surtlr efeitos imediatos. ------------------------------------------ --
-------- --E eu, Nuno Miguel Lomba Mota, Técnico Superior, a redigi, subscrevl e asslno.-----

I .
O Presidente da Camara, _,-i-,l—_“-.]'f—--"— -'~——~—l'-—"'

I‘ I ~

OSecretario, 7,

13/13


