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----------Aos vinte e seis dias do més de outubro, do ano de dois mil e dezoito, realizou-se
uma reuniao extraordinaria da Camara Municipal de Vila Verde, no edificio dos Pacos do
Concelho, sob a Presidéncia do Senhor Antonio Fernando Nogueira Cerqueira Vilela, na
qualidade de Presidente deste Orgao Autarquico, com a presenca dos Senhores
Vereadores, Manuel de Oliveira Lopes, Julia Maria Caridade Rodrigues Fernandes,
Patricio José Correia Pinto Araujo, José Augusto Marcal Morais, Luis Loureiro de Castro e
Claudia da Conceicao Cachetas Pinto. ------------------------------------------------------------------------------Secretariou 0 Técnico Superior Nuno Miguel Lomba
----------Verificada a presenca do numero legal de Vereadores foi pelo Senhor Presidente

da Camara, declarada aberta a reuniao eram dez horas. ------------------------------------------- -----------ZERO Ul"|'l.- DIVERSOS.- Zero um zero um.- Presente a proposta do Orcamento
e Grandes Opcoes do Plano para dois mil e dezanove-dois mil e vinte e dois e demais
elementos que a integram, para efeitos do disposto na alinea c), do numero um, do artigo
trinta e trés, do Anexo I, da Lei numero setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de
setembro e do disposto no numero um do artigo quarenta e cinco da Lei numero setenta e
trés barra dois mil e treze, de trés de setembro, cuja fotocopia se encontra inserta de
folhas trinta e um a trezentos e quarenta e quatro da minuta da presente ata. ---------------------------Os Senhores Vereadores do Partido Socialista apresentam a seguinte
proposta alternativa: ------------------------------------------------------------------------------------------

----------PROPOSTA ALTERNATIVA - “a) - Orgamento Participativo”, cuja fotocopia se
encontra insena a folhas trezentos e quarenta e cinco da minuta da presente ata. ---------------------Considerando que as Grandes Opcoes do Plano e Orcamento dois mil e
dezanove-dois mil e vinte e dois nao instituem o Orcamento Participativo no Concelho de
Vila Verde; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Considerando que todos os membros do Executivo Municipal quererao em Vila
Verde uma democracia local parlicipada e que valorize politicas de inten/encao objetivas,
de resposta a problemas concretos da nossa terra e da nossa gente;-------------------------------------Considerando que as Grandes Opgoes do Plano e Orcamento Municipal devem
ser regidos por principios democraticos, de envolvéncia e parlicipacao de todos, conforme
instituido no Direito da Oposigao;-------------------------------------------------------------------------------------Os Vereadores do Partido Socialista prop6em que se implemente o
Orcamento Participativo, com verba inicial de 200.00lJ=€ (duzentos mil euros) mas
que possa ser alargada em futuras alteracées orgamentais, permitindo dessa forma
que todas as associagﬁes concelhias e todos os cidadaos interessados em
contribuir com as suas opiniées para a resolucao dos problemas de Vila Verde e
dos Vilaverdenses 0 possam fazerja em dois mil e dezanove.--------------------------------------- --A medida aqui proposta pode ser financiada através da redugao da despesa
municipal, nomeadamente: redugao da contratacao publica municipal feita com recurso
aos ajustes diretos simplificados e ajustes diretos normals; concentrar as verbas
municipais dedicadas as festas na realizacao da Festa das Colheitas e na Festa
Concelhia de Santo Antonio, analisando e reduzindo as verbas inscritas para realizagao
das outras galas e eventos promovidos pelo Municipio de Vila Verde, em especial da gala
"Namorar Portugal"; otimizagao e reducao na quilometragem percorrida pelas viaturas
municipais; reducao das verbas gastas com as diversas Consultadorias Externas; reducao
do numero de avengas e renegociacao das consideradas necessarias para o
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desempenho dos servigos da Cémara Municipal; renegociacao dos contratos existentes
entre a Camara Municipal e entidades externas, por forma a alcancar poupangas, entre
outras medidas que permitiram o necessario equilibrio financeiro. ------------------------------------------Posto o assunto a votagao, obteve-se 0 seguinte resultado: os Senhores
Vereadores do Partido Socialista votaram favoravelmente e os membros do Partido Social
Democrata votaram contra. Em consequéncia, a proposta do Partido Socialista nao foi
aprovada. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 Senhor Presidente da Cémara e os Vereadores Partido Social Democrata
apresentam a seguinte declaragaoz As Grandes Opgoes do Plano e Orcamento para
dois mil e dezanove-dois mil e vinte e dois, foram elaboradas com base em critérios de
rigor orcamental, tendo por principio inscritas nas rubricas destinadas a promover um
desenvolvimento equilibrado e sustentavel do Concelho. A sua base assenta numa
participagéo alargada das Juntas de Freguesia, Associagoes e lnstituicoes, que nos
fizeram chegar a suas aspiragzoes e projetos que permitam o seu crescimento e
respondam aos seus problemas concretos e dos Vilaverdenses. O Executivo do Partido
Social El-eniocrata da Camara de Vila Verde ja implementou ha alguns anos um processo
de Orcamento Participativo, pelo que, esta proposta nao acrescenta absolutamente nada
aquilo que, em tempos, jé foi realizado. Neste sentido, e porque esta proposta nao é, face
ao rigor do Orcamento, viavel, uma vez que todas as rubricas que onde sao sugeridos

ajustes na reducao da despesa implicaria que algumas das atividades de grande impacto
na imagem e economia local deixassem de se realizar, incluindo uma diminuicao em

grandes eventos, como a Festa das Colheitas e as Festas Concelhias de Santo Antonio
que sao ancoras de afirmagao de Vila Verde e que muitas vezes vemos 0 Partido
Socialista sugerir uma maior aposta nestes eventos. Por outro lado, a iniciativa associada
aos produtos Namorar Portugal, como a Gala Namorar Portugal, assumem ja uma
imagem de marca de Vila Verde, sendo este mesmo evento sido classificado como de
interesse nacional para o turismo. Acrescento, ainda, que é na base da notoriedade deste
evento que o Governo de Portugal, através do Ministério da Cultura, langou um desafio ao
Municipio de Vila Verde para estar presente numa exposigao no México a representar 0
nosso pais. Por todas estas razoes e porque nao é viavel, neste momento, proceder a
alteragoes orcamentais, face ao equilibrio do Orcamento, os membros do Partido Social

Democrata votam contra a proposta. --------------------------------------------------------------------------------Os Senhores Vereadores do Partido Socialista apresentam a seguinte
declaracéo: “Os Vereadores do Partido Socialista, por defenderem uma democracia local
participada e capaz de receber os contributos de Associacoes e grupos de cidadaos,
votam favoravelmente a proposta apresentada". --------------------------------------------------------------- --Uma outra proposta alternativa apresentada pelos Senhores Vereadores do
Partido Socialista: -------------------------------------------------------------------------------------------------------PROPOSTA ALTERNATIVA - “b) - Comparticipagao de Medicamentos a
ldosos”, cuja fotocopia se encontra inserta a folhas trezentos e quarenta e seis da minuta
da presente ata. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Considerando a necessidade de prestar maior apoio municipal a populacao sénior

(> sessenta e cinco anos);----------------------------------------------------------------------------------------------Considerando a necessidade de instituir 0 acesso a saude para todos;----------------
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----------Considerando que o projeto “MEDlVlDA” do Municipio de Vila Verde, atualmente
em vigor, tem muito pouca abrangéncia, ja que em dois mil e dezassete tera apoiado a
compra de medicamentos a apenas sessenta e olto pessoas, num investimento total de

cerca de 2000 euros (dois mil euros);-------------------------------------------------------------------------------Considerando a necessidade de o Municipio de Vila Verde contribuir de forma
concreta para a melhoria das condicoes de vida dos mais desfavorecidos e promover a
inclusao social;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Os Vereadores do Partido Socialista propoem a criagao de uma rubrica no
Orcamento Municipal, com dotacao para dois mil e dezanove de 400.000€
(quatrocentos mil euros) para atribuicao de uma comparticipacao a pessoas com
idade igual ou superior a sessenta e cinco anos, mais desfavorecidas econémica e
socialmente, ao nivel das suas despesas com medicamentos.-----------------------------------------Podem ser beneficiarios deste programa de comparticipagao de despesas com
medicamentos todos os cidadaos com idade igual ou superior a sessenta e cinco anos,
residentes e eleitores no Concelho de Vila Verde ha mais de dois anos, cujo rendimento
mensal per capita do agregado familiar seja igual ou inferior ao valor do SMN (Salario
Minimo Nacional). A medida aqui proposta pode ser financiada através da redugao da
despesa municipal, nomeadamente: redugao da contratacao publica municipal feita com
recurso aos ajustes diretos simplificados e ajustes diretos normais; concentrar as verbas

municipais dedicadas as festas na realizacao da Festa das Colheitas e na Festa
Concelhia de Santo Antonio, analisando e reduzindo as verbas inscritas para realizacao
das outras galas e eventos promovidos pelo Municipio de Vila Verde, em especial da gala
"Namorar Portugal"; otimizacao e redugao na quilometragem percorrida pelas viaturas
municipais; redugéo das verbas gastas com as diversas Consultadorias Externas; reducao
do numero de avencas e renegociacao das consideradas necessarias para o
desempenho dos servicos da Camara Municipal; renegociacao dos contratos existentes
entre a Camara Municipal e entidades externas, por forma a alcangar poupancas, entre
outras medidas que permitiram 0 necessario equilibrio financeiro. ------------------------------------------Posto o assunto a votacao, obteve-se o seguinte resultado: os Senhores
Vereadores do Partido Socialista votaram favoravelmente e os membros do Partido Social
Democrata votaram contra. Em consequéncia, a proposta do Partido Socialista nao foi
aprovada. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 Senhor Presidente da Camara e os Vereadores do Partido Social
Democrata apresentam a seguinte declaracao: O projeto MediVida esta em execucao
ha quatro anos contando com a generosidade da maioria das farmacias Vilaverdenses
que atribuem uma verba que é gerida pela Cruz Vermelha Portuguesa - Polo da Vila de
Prado e pela Casa do Povo da Ribeira do Neiva. Estas instituicoes tém equipas no terreno
que fazem toda a avaliacéo das situacoes das familias com mais necessidade e maior
vulnerabilidade social, encaminhando todos aqueles que precisam e nao apenas os que
tém mais de sessenta e cinco anos para este programa. Os casos que tém sido
acompanhados ao longo destes quatro anos sao os casos que recorrem a estes sen/icos
e também aqueles que sao identificadas pelas equipas que trabalha diariamente no
terreno. O Municipio ja estendeu este programa aos dentistas e ortodonticos com o
programa Dentivida e, também, as oticas com o Programa lrisvida, ajudando, também,
todas as familias que apresentem dificuldades economicas e maior precariedade social.
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Nesse sentido, o sentido de voto do Partido Social Democrata é no sentido de nao votar a
favor da proposta, uma vez que ja existem no terreno programas dirigidos a toda a
populacao idosa, considerando, por isso, que ja existe uma cobertura que se lam revelado

eficiente ao longo dos anos. --------------------------------------------------------------------------------------------Os Senhores Vereadores do Partido Socialista apresentam a seguinte
declaracao: Conforme consta na fundamentacao da nossa proposta, em parte alqi.-mn
propomos a extincao dos projetos atualmente em curso, nomeadamente Médivida e
Dentivida. Apenas referimos que estes nao sao abrangentes, o que se confirma pelo
numero de pessoas beneficiadas. Por considerarmos fundamental que o Municipio de Vila
Verde contribua de forma eficaz e mais abrangente para a melhoria das condicoes de vida
e inclusao social, os Vereadores do Partido Socialista votam favoravelmente a proposta
alternativa agora apresentava que vida a comparticipacao de medicamentos. ---------------------------Ainda outra proposta apresentada pelos Senhores Vereadores do Partido
Socialista: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PROPOSTA ALTERNATIVA - “c) - Requaliﬁcacao Urgente das Estradas
Municipais M-quinhentos e trinta e sete, M-quinhentos e trinta e dois, M-mil cento e
setenta e nove e M-quinhentos e sessenta e seis”, cuja fotocopia se encontra inserta a
folhas trezentos e quarenta e sete da minuta da presente ata. -----------------------------------------------Considerando que um dos grandes entraves a um maior desenvolvimento

economico de Vila Verde e a um salto significativo na qualidade de vida e criagao de
emprego prende-se, claramente, com a falta de vias de rodoviarias que facilitem a
circulacao de bens e pessoas por todo o Concelho e nao apenas no acesso ao

Concelho;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Considerando a necessidade urgente que algumas estradas concelhias tém, pela
deterioracao do piso e pela falta de seguranca de veiculos e peoes; ---------------------------------------Considerando que as Grandes e Opcoes do Plano e Orcamento nao preveem a
sua requaliﬁcacao em dois mil e dezanove, antes pelo contrario as “atiram"
sucessivamente para anos seguintes, nomeadamente: M-quinhentos e trinta e sete em
dois mil e vinte barra dois mil e vinte e um, M-quinhentos e trinta e dois em dois mil e vinte
barra dois mil e vinte e um, M-mil cento e setenta e nove em dois mil e vinte barra dois mil
e vinte e um e M-quinhentos e sessenta e seis em dois mil e vinte barra dois mil e vinte e

um; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Considerando que em planos e orcamentos de anos anteriores estas vias ja
estavam também calendarizadas para um “futuro incerto" e em bom rigor, caso esses
planos fossem cumpridos até ja deveriam ter sido requalificadas; -------------------------------------------Os Vereadores do Partido Socialista propoem a requaliﬁcacéo urgente, jé em
dois mil e dezanove, das seguintes vias rodoviérias municipais: --------------------------------------M-quinhentos e trinta e sete Pico de Regalados barra Gomide barra
Estrumil. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hl-quinhentos e trinta e dois Travassés barra Dosséos barra Godinhacos.--------------lill-mil cento e setenta e nove Freiriz barra Escariz barra Parada de Gatim.------------ --M-quinhentos e sessenta e seis Turiz barra
----------As medidas aqui propostas podem ser financiadas através da reducao da despesa
municipal, nomeadamente: reducao da contratagao publica municipal feita com recurso
aos ajustes diretos simplificados e ajustes diretos normals; concentrar as verbas
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municipais dedicadas as festas na realizagao da Festa das Colheitas e na Festa
Concelhia de Santo Antonio, analisando e reduzindo as verbas inscritas para realizacao
das outras galas e eventos promovidos pelo Municipio de Vila Verde, em especial da gala
"Namorar Portugal"; otimizagao e redugao na quilometragem percorrida pelas viaturas
municipais; redugao das verbas gastas com as diversas Consultadorias Externas; redugao
do numero de avengas e renegociacao das consideradas necessarias para o
desempenho dos servigos da Camara Municipal; renegociagao dos contratos existentes
entre a Camara Municipal e entidades externas, por forma a alcangar poupancas, entre
outras medidas que permitiram o necessarlo equilibrio financeiro. ------------------------------------------Posto o assunto a votacao, obteve-se o seguinte resultado: os Senhores
Vereadores do Partido Socialista votaram favoravelmente e os membros do Partido Social
Democrata votaram contra. Em consequéncia, a proposta do Partido Socialista nao foi
aprovada.. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Camara e os Vereadores do Partido Social
Democrata apresentam a seguinte declaracao: A requalificacao das Estradas
Municipais aqui referida encontra-se ja prevista e programada no Orcamento,
designadamente nas Grandes Opcoes do Plano, com dotacao inscrita para a sua
realizacao entre finais de dois mil e dezanove e dois mil e vinte. Esta calendarizacao
surge associada ao facto de estarem a decorrer obras de instalacao de redes basicas de

agua, saneamento e outras infraestruturas que tém sido solicitadas a entidades externas,
nomeadamente a rede de gas natural, entre outras. Nao faria por isso qualquer sentido
que estas obras fossem executadas antes destas infraestruturas, uma vez que estariamos

a promover requalificagoes que, a curto prazo, iriam ser destruidas. Apesar das obras
aqui sugeridas ja estarem previstas no Orcamento, estao incluidas ainda nesta mesma
calendarizagao outras obras que consideramos de importancia primordial, entre as quais:
Estrada Municipal que liga Vilarinho a Coucieiro; Estrada Municipal que liga a Ponte Nova
a Turiz e a Ligacao ao Parque Industrial de Oleiros. O Municipio de Vila Verde tem
elaborado um projeto de Mobilidade e Seguranga Rodoviario que esta a ser implementado
e que prevé, para além da requalificacao das vias municipais, melhoria da circulacao
pedonal com a construgao de passeios, sinalizacao das vias existentes e colocagao de
passadeiras elevadas nas zonas de maior risco, especialmente junto de nucleos urbanos,
estabelecimentos de ensino e outros pontos criticos. Acresce, ainda, que neste plano
estao a ser concretizadas obras com instalagao de ciclovias e ecovias para funcionar em
alternativa a circulagao automovel e como lazer, para se aumentar a qualidade e a
sustentabilidade do nosso territorio. Por tudo isto, e porque esta proposta do Partido
Socialista representa, apenas, uma parte daquilo que ja esta incluido na proposta de
plano agora apresentada, os membro do Executivo Partido Social Democrata votam
contra. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Os Senhores Vereadores do Partido Socialista apresentam a seguinte
declaracao: Comegamos por lamenta o voto contra do Executivo Partido Social
Democrata. Os argumenlns por eles invocados nao sao mais do que desculpas de mau
pagador. Basta uma breve consulta a Orcamentos Municipais de anos anteriores, por
exemplo ao de dois mil e dezasseis, para rapidamente perceber que a requalificagao
destas estradas municipais ja deveria estar feita ha muito tempo. Conclui-se que o
Executivo Partido Social Democrata tem recorrido do <<copy paste» e adiado,
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sucessivamente, as tao desejadas obras de requalificagao destas Estradas Municipais.
Porque a politica deve ser feita com verdade, e porque os documentos de gestao devem
ser pautados pelo rigor, os Vereadores do Partido Socialista apresentam e fundamentam
esta proposta para que a requallficacao das Estradas Municipais aqui identificadas fosse
realizada ja este ano, o que nao acontece exclusivamente por via do chumbo e recusa do
Executivo Partido Social Democrata. -------------------------------------------------------------------------------Outra proposta alternativa apresentada pelos Vereadores do Partido
Socialista: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PROPOSTA ALTERNATIVA “d) - Requallﬁcacao Balnearios e Campo do
Grupo Desportivo de CabaneIas”, cuja fotocopia se encontra inserta a folhas trezentos
e quarenta e olto da minuta da presente ata. ---------------------------------------------------------------------Conslderando que Vila Verde é um Concelho com instltulgoes e Associacoes
Culturais e Desportlvas que desenvolvem um trabalho meritorio nas mais diversas areas
de atuagao, contribuindo decisivamente para o crescimento e desenvolvimento do

territorio;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Considerando que incumbe a Camara Municipal de Vila Verde estar atenta e zelar

pelos interesses dessas mesmas entidades, assim como lhe incumbe prestar um apoio
financeiro adequado; -----------------------------------------------------------------------------------------------------Considerando que a Camara Municipal de Vila Verde deve desenvolver um
conjunto de parcerias que permitam estrategicamente dinamizar e incentivar as atividades
culturais e desportlvas, seja por exemplo através do investimento em equipamentos

desportivos ou pelo apoio a formagao desportlva;---------------------------------------------------------------Conslderando que o Grupo Desportivo de Cabanelas esta encontra-se no
presente condicionado pelas atuais instalacoesz Os balnearios nao garantem condigoes
de seguranca e o campo de futebol fica impraticavel nos periodos do ano em que chove;-----------Os Vereadores do Partido Socialista propoem que se levem a cabo, ja em
dois mil e dezanove, as dillgéncias necessarias para a renovacao e ampliacao dos
balnearlos e requaliﬁcacao do recinto desportivo do Grupo Desportivo de
Cabanelas. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------A medida aqui proposta pode ser financiada através da reducao da despesa
municipal, nomeadamente: reducao da contratagao publlca municipal feita com recurso
aos ajustes diretos simplificados e ajustes diretos normals; concentrar as verbas
municipais dedicadas as festas na realizagao da Festa das Colheitas e na Festa
Concelhia de Santo Antonio, analisando e reduzindo as verbas inscritas para realizagao
das outras galas e eventos promovidos pelo Municipio de Vila Verde, em especial da gala
"Namorar Portugal"; otlmizacao e reducao na quilometragem percorrida pelas viaturas
municipais; reducao das verbas gastas com as diversas Consultadorias Externas; reducao
do numero de avencas e renegociacao das consideradas necessarias para 0
desempenho dos servicos da Camara Municipal; renegociacao dos contratos existentes
entre a Camara Municipal e entidades externas, por forma a alcangar poupancas, entre
outras medidas que permitiram o necessarlo equilibrio financeiro. ------------------------------------------Posto 0 assunto a votacao, obteve-se o seguinte resultado: todo o executlvo
votou favoravelmente. Em consequéncia, a proposta do Partido Socialista fol
aprovada. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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----------O Senhor Presidente da Camara e os Vereadores do Partido Social
Democrata apresentam a seguinte declaracaoz Votamos favoravelmente uma vez que
ja foram estabelecidos contatos com a Junta de Freguesia e Grupo Desportivo de
Cabanelas, no sentido do Municipio de Vila Verde conjuntamente com estas duas
instituicoes promoveram uma melhoria das instalagoes all existentes. Acresce, ainda, que
estao previstas outras lntervencoes de melhoria noutras zonas do concelho,
designadamente no Campo de Jogos de Turiz e na Zona Desportiva de Coucieiro, além
de outras que tém vindo a ser programadas de protocolos a estabelecer com os Clubes e
Associagoes Desportivas. -----------------------------------------------------------------------------------------------Os Senhores Vereadores do Partido Socialista apresentam a seguinte
declaracao: Saudamos a dlsponibilidade do executlvo Partido Social Democrata em
aprovar esta proposta do Partido Socialista. Registamos, com agrado, o facto de - de
acordo com o Presidente da Camara -, a requallficacao dos balnearios e campo de futebol
do Grupo Desportivo de Cabanelas arrancar ja em dois mil e dezanove, ja ter projeto feito
e ser ﬁnanclada, através da rubrica do Orcamento Municipal “Protocolos com instltuicoes
cuja dotacao é de 211 .000,00€ (duzentos e onze mil euros). Entendemos que esta é uma
obra necessaria para a Freguesia e para o Grupo Desportivo de Cabanelas. ----------------------------Outra proposta alternatlva apresentada pelos Vereadores do Partido
Socialista: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --PROPOSTA ALTERNATIVA - “e) - Construcao de Pavilhao Polidesportivo e

Campo de Futebol Inter-Freguesias na Lage”, cuja fotocopla se encontra inserta a
folhas trezentos e quarenta e nove da minuta da presente ata. ----------------------------------------------Conslderando que é uma aposta do Municipio de Vila Verde a criacao e melhoria
de condlcoes para a promocao do desenvolvimento da pratica desportlva no ambito do

desporto amador e de formacao, de competlcao e atividades de lazer e recreio; -----------------------Considerando a necessidade de um espaco Inter-Freguesias ao servico das
populacoes locals, com especial preponderancla para as criangas e jovens que possam
usufruir desse equipamento para as suas atividades de competigao e ludico-desportlvas

fundamentals para o seu processo formativo integral e saudavel;------------------------------------------Considerando o interesse das populagoes e a promessa eleitoral (por cumprir) de
construlr tal equipamento desportivo na Freguesia da Lage, que naquela zona do
concelho é a que tem maior densidade populacional;-----------------------------------------------------------Conslderando que tal obra ira contribuir para o aumento do numero de praticantes
e a ocupacao de tempos livres das criancas e dos jovens de forma educativa e
saudavel;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Os Vereadores do Partido Socialista prop6em que seja inscrito nas Grandes
Opcoes do Plano e Orcamento a construcao de um Pavilhao Polidesportivo e
Campo de Futebol Inter-Freguesias na Freguesia da Lage.-------------------------------------------- --A medida aqui proposta pode ser financiada através da reducao da despesa
municipal, nomeadamente: reducao da contratacao publlca municipal feita com recurso
aos ajustes diretos simplificados e ajustes diretos normals; concentrar as verbas
municipais dedicadas as festas na realizacao da Festa das Colheitas e na Festa
Concelhia de Santo Antonio, analisando e reduzindo as verbas inscritas para reallzacao
das outras galas e eventos promovidos pelo Municipio de Vila Verde, em especial da gala
"Namorar Portugal"; otimizacao e reducao na quilometragem percorrida pelas viaturas
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municipais; redugao das verbas gastas com as diversas Consultadorias Externas; redugao
do niimero de avencas e renegociacao das consideradas necessarias para 0
desempenho dos servicos da Camara Municipal; renegociacao dos contratos existentes
entre a Camara Municipal e entidades externas, por forma a alcangar poupancas, entre
outras medidas que permitiram o necessarlo equilibrio financeiro. ------------------------------------------Posto a votacao, decidiu-se: Na sequéncla da discussao, acordou-se,
unanimemente, que serla aprovada uma proposta no sentido de se proceder a aquisicao
do terreno para construcao de urns zona de lazer com equipamentos desportivos. --------------------DELIBERAQAO: A Camara delibera, por maioria, com votos a favor dos
membros do executlvo do Partido Social Democrata e a abstencao dos Senhores
Vereadores do Partido Socialista, aprovar a proposta do orcamento e Grandes
Opcoes do Plano para dois mil e dezanove-dois mil e vinte e dois e demais
elementos que a integram, para efeitos do disposto na alinea c), do nﬁmero um, do
artigo trinta e trés, do Anexo I, da Lei m'|mero setenta e cinco barra dois mil e treze,
de doze de setembro e do disposto no m'|mero um, do artigo quarenta e cinco, da
Lei nﬁmero setenta e trés barra dois mil e treze, de trés de setembro. Remeta-se a
Assembleia Municipal para efeitos de aprovacao.-----------------------------------------------------------Os Senhores Vereadores do Partido Socialista apresentam a seguinte
declaracao: -------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------O Orgamento Municipal para dois mil e dezanove fol realizado sem que ao Partido
Socialista fosse dada a oportunidade de discutir prevlamente as linhas gerals do

documento e pudesse apresentar e discutir as suas propostas, conforme prevlsto no
Estatuto da Oposicao. Os partidos politicos detentores do estatuto do direlto de oposicao,
como é o caso do Partido Socialista, tém o direlto de serem ouvidos prévla e
atempadamente quanto a questoes orgamentals. Nao tendo procedido a qualquer
consulta ou audicao ao Partido Socialista e aos seus representantes no érgao municipal,
ha desde logo uma conclusao que podera ser retlrada: a de que o Orcamento e as
Grandes Opcoes do Plano para dois mil e dezanove estao a ser submetidas a aprovacao
deste orgao sem que tenha sido cumprida uma dlsposicao legal. Fol esta a forma
antidemocratica que o executlvo Partido Social Democrata encontrou para impedlr a
aceltagao das propostas dos Vereadores do Partido Socialista? Porque é que se recusou
sentar a mesa com todos os partidos politicos com assento na autarquia para discutir tao
lmportante documento? Alnda assim, os Vereadores do Partido Socialista entregaram um
conjunto de propostas, que sem qualquer analise ou dlscussao mereceram a imediata
rejelcao da maioria Partido Social Democrata. Alias, comegaram mesmo a tecer criticas

ao nosso documento, como se o executlvo nao se tivesse que pronunclar sobre as
Grandes Opcoes do Plano e Orcamento Municipal. Mas, mais grave do que isso, e apesar
de o conjunto de propostas ter sido apresentado ﬁ!Tl reunlao de Camara imediatamente
subsequente aquela em que os Vereadores do Partido Socialista foram informados para o
efeito, e apesar de que o conjunto de propostas fol apresentado com a antecedéncia
necessaria e suficiente em ordem a sua apreciagao e discussao, foram as mesmas tidas
por extemporaneas, conforme aflrmacao do Senhor Presidente da Camara, numa clara
afirmagao de um despotlsmo inaceltavel em regime democratlco, fazendo lembrar os
tempos do pensamento e do partido Clnico. ------------------------------------------------------------------------Quanto a analise formal do documento:----------------------------------------------------8/20
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----------Execucao fundos
-------- --0 349 267 (trezentos e quarenta e nove mil e duzentos e sessenta e sete) euros
em dois mil e dezasseis; ------------------------------------------------------------------------------------------------0 217 654 (duzentos e dezassete mil e seiscentos e cinquenta e quatro) euros em
dois mil e dezassete;-----------------------------------------------------------------------------------------------------0 Prevlsao (pouco credivel) de 7 733 556 (sete milhoes setecentos e trinta e trés
mil e quinhentos e cinquenta e seis) euros no ambito de candidaturas no PORTUGAL DOIS

MIL E VINTE;-------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Esta proposta de orcamento fol elaborada numa loglca lrrealista, nunca este
Executivo teve capacidade para este nivel de execucao dos fundos comunitarios. No
entanto convém fazer referéncia que na remota possibilldade deste nivel de execucao de
fundos comunitarios, serla necessarlo ao Municipio socorrer-se de financiamento bancario
na ordem dos trés milhoes de euros, conforme é referldo nesta proposta de Orc_,:amento.------------Processos
----------Conforme consta no Relatorio Orcamental Geral no seu numero dois, as
responsabllidades contlngentes assocladas a processos judlcials do passado,
representam posslveis responsabllidades financeiras que ainda nao estao reconhecidas
nas demonstracoes financeiras. No entanto estas contingénclas sao um problema
recorrente na gestao economico-financeira do Municipio de Vila Verde. Resultam de
opcoes erradas no passado, e sao um entrave ao maior nivel de execugao de despesa,
nomeadamente despesa de investimento com os prejuizos evidentes para o

desenvolvimento do concelho.-----------------------------------------------------------------------------------------Carga
-----------A repetldamente referida baixa carga fiscal, traduz-se sempre pelo aumento de
impostos, nomeadamente dos lmpostos lndlretos e das Taxas que sao da
responsabilidade da autarquia. No ano de dois mil e dezassete, a execucao dos lmpostos
lndlretos fol de 109 439 (cento e nove mil e quatrocentos e trinta e nove) euros, quando
estava orcamentado 98 164 (noventa e olto mil e cento e sessenta e quatro) euros, as
Taxas tiveram a mesma evolucao, fol orgamentado 534 159 (quinhentos e trinta e quatro
mil e cento e cinquenta e nove) euros e a execucao fol de 601 260 (seiscentos e um mil e

duzentos e sessenta) euros. ------------------------------------------------------------------------------------------Para o exerciclo de dois mil e dezanove, o Executivo ja assume a intengao manter
um elevado nivel de carga fiscal, pelo que orcamentou 155 828 (cento e cinquenta e cinco
mil e oitocentos e vinte e olto) euros em lmpostos lndlretos e 598 788 (quinhentos e
noventa e olto mil e setecentos e oitenta e olto) euros de Taxas. lncompreensivel para um

partido que tanto critica uma suposta elevada carga fiscal nacional. -----------------------------------------------O Orcamento de dois mil e dezanove é muito ambicioso no que se refere ao
investimento. E nossa opiniao de que traduz as necessidades do concelho mas o exemplo
do passado recente é revelador da incapacldade deste Executivo para cumprir com o
investimento orcamentado. O exemplo desta incapacldade pode ser verificada no Plano
Plurianual de lnvestimentos para os anos dois mil e dezasseis barra dois mil e dezassete,
pagina dezoito do Relatorlo de Gestao de dois mil e dezassete;---------------------------------------------0 Despesa prevista em dois mil e dezasseis - 2 543 027 (dois milhoes quinhentos
e quarenta e trés mil e vinte e sete) euros----------------------------------------------------------------9/20
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----------0 Despesa executada em dois mil e dezasseis - 2 128 936 (dois milhoes cento e
vinte e olto mil novecentos e trinta e seis) euros------------------------------------------------------------------0 Despesa prevista em dois mil e dezassete - 4 979 999 (quatro milhoes
novecentos e setenta e nove mil e novecentos e noventa e nove) euros----------------------------------0 Despesa executada em dois mil e dezassete - 2 873 036 (dois milhoes
oitocentos e setenta e trés mil e vinte e seis) euros-------------------------------------------------------------A verificar-se novo desvio na execucao orgamental, fica comprometldo o
propagado equilibrio orcamental da proposta de orcamento, hipotecando por isso o
investimento e consequente desenvolvimento do concelho. O exemplo do passado
confirma este nosso receio, tanto mais que a Despesa Corrente nao tem flexibllidade para
llbertar meios financeiros. ------------------------------------------------------------------------------------------------------E lncompreensivel que continue a existir discrlmlnagao na forma como sao
tratadas as Freguesias do Concelho de \ﬁla Verde. Parece que ha “filhos” e “enteados”.
Ha Freguesias que sao completamente esquecidas e onde pouco mais do que gestao
corrente se faz. Este é um Orcamento desigual para os préprios Vilaverdenses que, por
residirem em dlferentes locals do concelho, tém tratamentos dlferentes. Nao podemos
aceitar esta discriminagao! ---------------------------------------------------------------------------------------------As

----------A boa imagem daquilo que o Partido Social Democrata nos tem habituado este é
um Orgamento festivalelro. Sao gastos milhares e milhares e euros de forma futil, de
duvidoso retorno assegurado. As festas continuam, sem duvida, a ser parte lmportante da
estratégla politica do atual executlvo. Continua-se a gastar dlnheiro publico em galas que
servem unicamente para promover vaidades de politicos, como a Gala Namorar Portugal.
E inadmissivel que perante as caréncias do Concelho de Vila Verde se proponham gastar
um milhao de euros dessa forma. Entendemos que se devem concentrar as verbas
municipais dedicadas as festas na reallzacao da Festa das Colheitas e na Festa
Concelhia de Santo Antonio, que sao as genuinas festas do Concelho de Vila Verde,
analisando e reduzindo as verbas inscritas para realizacao das outras galas e eventos
promovidos pelo Municipio de Vila Verde, em especial da gala Namorar Portugal, de

forma a, mantendo o calendario cultural e de eventos se possam obter poupancas. -------------------Onde estao as verbas para a Variante a Estrada Naclonal cento e
----------Este orgamento poe a nu a falta de estratégla do executlvo Partido Social
Democrata para resolver os problemas rodoviarios do Concelho de Vila Verde. Se por um
lado ha um atirar de responsabllidades das estradas municipais para o futuro longinquo e
lncerto, no que dlz respelto a Variante a Estrada Naclonal cento e um, que o Senhor
Presidente tantas vezes usa para atacar o Governo do Partido Socialista, constata-se que
no Orgamento Municipal nao consta nem um euro srri rubricas assocladas a mesma! Se
todos estamos de acordo quanto a necessidade da Variante a Estrada Naclonal cento e
um, o Municipio de Vila Verde podia pelo menos promover um estudo referente as
acessibilidades rodoviarias concelhias como forma de pressionar o Governo quanto a
necessidade da obra. E apenas uma ldeia. Entendemos que dada a importancia do
assunto nao podia nem devla ficar de fora do Orcamento Municipal. -------------------------------------
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----------Por considerarmos que um documento desta lmportiincia terla de cumprir a
dlsposicao legal de ouvir todos os partidos da oposicao, mas também por todas as
outras questoes aqui lnvocadas, os Vereadores do Partido Socialista abstém-se na
votacao das Grandes Opcoes do Plano e Orcamento Municipal. ---------------------------------------O Senhor Presidente da Camara e os Vereadores do Partido Social
Democrata apresentam a seguinte declaracao: ------------------------------------------------------------- --O presente documento apresenta, de forma clara, a vontade de dar continuldade
ao compromlsso que estabelecemos com todos os Vilaverdenses de promovermos o
desenvolvimento econémico e social do concelho, enquadrando a acao municipal e as
opcoes estratéglcas que perspetivamos para o nosso devir coletivo. Tal compromlsso,
alicercado na vontade, empenho e esforco denodado de todas as lnstituigoes do
Concelho e da generalidade dos cidadaos, visa, no essencial, alcangar crescentes niveis
de bem-estar e qualidade de vida a que todos os Vilaverdenses tém direlto. Como todos
os Orcamentos, apresenta opcoes, dentro de critérios de sustentabilidade e rigor
economlco e financeiro e do necessarlo equilibrio orgamental, visando tornar o terrltorio
concelhio cada vez mais atrativo para as pessoas e para as empresas. Embora rigoroso,
nao deixa de ser um documento de trabalho assente em prevlsoes e, naturalmente,
passivel de sofrer as modificacoes que se mostrarem necessarlas para responder aos
desaflos que a cada momento se coloquem. Em primeiro lugar, é a pensar nas pessoas e
nas familias que continuamos a lnvestir fortemente na educacao, na acao social e no
ambiente. Na Educacao reallzamos um investimento estratégico de apoio as novas

geragoes onde emerge, além de todas as medidas de apoio as criancas e as familias e a
garantla das condigoes de funcionamento de todas as Escolas sob gestao municipal, a
continuagao do esforco destinado a renovacao de todo o Parque Escolar, agora orlentado
para a reabilitacao das Escolas EB dois,trés de Vila Verde e da Vila de Prado. Mantém-se,
por isso, lnvestimentos de grande relevancla na agao social escolar garantindo os
transportes, as refeicoes, o prolongamento dos horarios e o fornecimento de materials
escolares (flchas de trabalho) que vlablllzem a plena integragao de todas as criangas em
Escolas modernas e cada vez melhor apetrechadas e onde se proporciona uma educacao
de crescente qualidade. Na Acao Social, pautados por critérios que visam acima de tudo o
primado da dignidade humana, continuamos a apostar numa politica de parceria com
todas as lnstltulcoes, orientada para o apoio as familias mais carenciadas, aos mais
ldosos, a infancia e a juventude, pugnando por favorecer o bem-estar pessoal e a plena
integracao social de todos e de cada um. E também por apostarmos na progressiva
melhoria da qualidade de vida das populacoes que atribuimos particular relevancla ao
investimento sem precedentes nas infraestruturas de saneamento basico e da rede de
abastecimento de agua que continuarao a ser substancialmente ampliadas. Em
simultaneo, o ambiente e a valorizacao dos recursos naturals e paisagisticos do Concelho
sao outro vetor fundamental da atuacao municipal pela atencao dada a politica de recolha
e valorizagao dos residuos solidos urbanos, de preservacao florestal e de prevencao de
fogos florestais, de requalificagao das margens ribeirinhas, das praias e areas de lazer
dos principals cursos de agua concelhlos, de construgao de ciclovias e ecovias, de
atencao a melhoria da eficiéncia energética da iluminacao ptiblica e dos equipamentos
municipais. Nao menos lmportante é a atengao prestada a requalificacao urbanistica de
importantes espagos e equipamentos municipais, de que se salientam: a mobilidade,
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Ordenamento e Reabllitacao Urbana da Vila de Prado; a Regeneracao do Centro Urbano
de Vila Verde e a melhoria da sua mobilidade urbana (incluindo ciclovias, rede pedonal e
ecovias do Cavado e Homem); o projeto da Adega Cultural que integra a Requaliflcacao
da Antiga Adega Cooperativa e respetiva area envolvente dando origem ao futuro Parque

da Vila; e as mtlltiplas intervencoes de Requaliflcagao dos Centros Civicos das
Freguesias. Na mesma linha, é a pensar no bem-estar das pessoas, dos mais jovens mas
também dos mais ldosos, que continuamos a consagrar ao Desporto, ao Lazer e a
construgao ou requalificagao de equipamentos desportivos de proxlmidade uma fatla
lmportante do Orcamento. A Rede Viaria, absolutamente estruturante para a garantla de
cada vez melhores condigoes de mobilidade e condicao essencial para a vida das
pessoas e das empresas, também nao fol esquecida. Aqui salienta-se todo o esforgo que
sera realizado na modernizagao e manutengao de vias municipais, incluindo um forte
investimento na slnalizacao e seguranga rodovlaria. A Cultura constitui, também, uma
area de intervengao prlorltaria. Além do apoio ao esforco das Freguesias e das inilmeras
coletividades concelhias que ajudam a conservar, promover e valorizar o rico patrimonio
material e imaterial do concelho, salientamos o investimento nos importantes eventosancora como agoes essencials de reforgo da nossa identidade, de valorlzagao territorial e
de disseminagao do patrimonio e dos produtos locals que nos ldentificam, vetores
essencials de dinamizagao da economia local e do fortalecimento da promocao e atracao

turisticas. As Juntas de Freguesia continuam a ser parceiros insubstituiveis na promocao
do bem-estar das populacoes razao pela qual veem com este Orcamento garantida a
dlsponibilidade das verbas necessarlas ao exerciclo das competéncias que legalmente lhe
foram delegadas e que constam dos acordos de execucao bem como o apoio a
lnvestimentos cruclals para o desenvolvimento dos respetivos terrltorlos. Um outro pilar
estruturante da politica municipal é o aprofundamento das medidas de modernizagao
administratlva visando a simplificacao e desmaterializagao dos processos e aproximar
cada vez mais os servigos dos cidadaos e das empresas. Ao nivel Fiscal, o presente
Orcamento pauta-se pela estabilidade de medidas que procuram uma fiscalidade amiga
das familias, das institulgoes e das empresas, sem prejuizo de garantir a necessaria
sustentabilidade financelra. Por isso, o lMl mantém-se no nivel mais baixo de zero virgula
trés por cento, sendo reduzldo para as familias com dois ou mais filhos; sao garantldas
isengoes de taxas urbanisticas as familias carenciadas e aos jovens até trinta e cinco
anos; apoiamos o investimento com isengdes das taxas urbanisticas aplicaveis aos
empreendimentos turisticos, agropecuarios, florestais e industrials; as pequenas

empresas e as novas empresas que se instalem no Concelho e que criem emprego sac
isentas do pagamento de derrama; a reabllitacao de edificios sltuados em areas de
reabllitacao urbana podem beneficiar, também, de relevantes beneficios fiscais no IMT e
no IVA; as instituicoes e associagoes veem reoonhecldo o seu relevante papel social
beneficiando genericamente de isencoes de taxas municipais. Ora, todos estes projetos
so sao possiveis através de uma gestao rigorosa e eflciente de todos os fundos
dlsponiveis e de uma agao determinada em aproveitar todos os recursos que nos sao
proporclonados pelos fundos comunitarios, constitulndo mesmo opgao estratégica envidar
todos os esforcos para aproveitar todas as oportunidades de lnvestimentos
proporclonados no ambito do Portugal dois mil e vinte. O presente documento so é
possivel num quadro de sustentabilidade e equilibrio financeiro evidenclado no controlo e
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redugao da divida municipal de longo e médio prazo e num exerciclo de tesouraria que
permite um prazo médio de pagamentos a fornecedores de dezasseis dias (em junho de
dois mil e dezoito, conforme dados da Diregao Geral das Autarquias Locals). A Saude
financeira do Municipio permite-nos, por isso, encarar o futuro com otlmlsmo responsavel,
habilitando os orgaos municipais a manter a sua autonomla na prossecucao das suas
competénclas e atribuicoes para salvaguarda dos interesses préprios das populacoes que
legitimamente representam, incluindo um processo sustentado de valorizacao dos
recursos humanos municipais e de uma politica contida de novas contratacoes que
permitam responder com maior eficacia ao cumprimento das suas funcoes e atrlbulcoes.
O presente Orgamento apresenta-se equilibrado, caracterizado pelo rigor e pela
sustentabilidade financeira, norteado por uma profunda conscléncla social e com um forte
pendor de investimento em setores estratégicos para o desenvolvimento do Concelho,
para a atratlvidade territorial e para a melhoria das condicoes de vida dos Vilaverdenses.
A componente de receita, que ascende a 37.811.593 (trinta e sete milhoes oitocentos e
onze mil e quinhentos e noventa e trés) euros, desdobra-se em 24.788.802€ (vinte e
quatro milhoes setecentos e oitenta e olto mil e oitocentos e dois euros) de receltas
correntes e 13.022.791€ (treze milhoes vinte e dois mil e setecentos e noventa e um
euros) de receltas de capital, representando estas Elltimas trinta e quatro virgula quarenta
e quatro por cento do total. Por sua vez, a despesa desdobra-se em 22.656.566€ (vinte e
dois mllhoes seiscentos e cinquenta e seis mil e quinhentos e sessenta e seis euros) para
despesas correntes e 15.155.027€ (quinze mllhoes cento e cinquenta e cinco mil e vinte e

sete euros) para despesas de capital, cifrando-se estas Clltimas em cerca de quarenta
virgula olto por cento da despesa prevista. Daqui se conclui que a receita corrente
financiara parte significatlva da despesa de capital, o que é bastante revelador do reforgo
do investimento na componente global da despesa. Estamos convictos que este é 0
melhor caminho para promovermos o desenvolvimento Econémico e Social que
almejamos proporcionar a todos os Vilaverdenses e, por isso, dedicaremos todo o nosso
esforco e empenho em concretizar os projetos e objetivos que aqui apresentamos.
Contamos, para tal, com o apoio de todos os Vilaverdenses, das Freguesias, das
Empresas e de todas as lnstituigﬁes. Nestes termos, por ser um documento que visa
concretizar o projeto de desenvolvimento que contratualizamos com todos os
Vilaverdenses no presente mandato autarquico, e por estarmos convictos ser este o
caminho adequado para alcancar os objetivos de progresso que nos propomos atingir, os
membros do Partido Social Democrata votam favoravelmente o presente documento que
integra as Grandes Opgoes do Plano e Orcamento (dois mil e dezanove-dois mil e vinte),
o Plano de Atividades e todos os restantes elementos que o integram. ------------------------------------Zero um zero dois.- Para aprovacao da Excelentissima Camara, presente a
proposta de Regulamento de Organizagao dos Servigos Municipais e respetivo Mapa de
Pessoal e Organograma para dois mil e dezanove, cuja fotocopia se encontra inserta de
folhas duzentos e quarenta e um a trezentos e quarenta e quatro da minuta da presente
ata. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Os Senhores Vereadores do Partido Socialista apresentam a seguinte
questao: O Mapa de Pessoal em analise parece propor o lugar de Comandante
Operacional Municipal. No entanto, parece-nos que este cargo estara extinto desde dois
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mil e dezasseis, passando apenas a existir o de Coordenador Municipal de Protecao Civil.
Pelas duvidas expostas, sollcita-se esclarecimento. ----------------------------------------------------------- --Apreciada a questao, o executlvo decidiu, unanimemente, que a designacao
constante no Mapa de Pessoal de “Comandante Operacional Municlpal” devera ser
corrigida para “Coordenador Municipal de Protecao Civil", procedendo-se a adaptacoes
necessarlas de acordo com a legislagao apllcavel. --------------------------------------------------------------DELIBERACAO: A Camara delibera, por maioria, com votos a favor dos
membros do executlvo do Partido Social Democrata e a abstencao dos Senhores.
Vereadores do Partido Socialista, aprovar a proposta de Regulamento de
Organizacao dos Servicos Municipais e respetivo Mapa de Pessoal e Organograma
para dois mil e dezanove. Remeta-se a Assembleia Municipal para efeitos de
aprovacao.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Os Senhores Vereadores do Partido Socialista apresentam a seguinte
declaracao: Abstemo-nos por se tratar de matéria essencialmente administratlva. --------------------Zero um zero trés.- Para aprovacao da Excelentissima Camara, presente a
proposta relatlva a participacao variavel do lmposto sobre os Rendlmento das Pessoas
Singulares (alinea c) do artigo vinte e cinco e artigo vinte e seis da Lei numero setenta e
trés barra dois mil e treze, de trés de setembro) para o ano de dois mil e dezanove, cuja
fotocépia se encontra inserta a folhas trezentos e cinquenta e trezentos e cinquenta e um

da minuta da presente ata. ---------------------------------------------------------------------------------------------Os Senhores Vereadores do Partido Socialista apresentam uma proposta
alternativa: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------a) Participacao Variavel do Municipio no IRS em dois mil e dezanove”, cuja
fotocopia se encontra inserta a folhas trezentos e cinquenta e dois da minuta da presente

ata. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Considerando que a Lei das Financas Locals permite aos municipios baixarem o

IRS pago dos seus municipes e, de certa forma, aligeirar a carga fiscal sobre os
mesmos;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Considerando que de acordo com a Lei de Financas Locals, os municipios tém
direlto anualmente a uma participacao variavel até cinco por cento no IRS dos sujeitos
passivos com domicllio fiscal no municipio relatlva aos rendimentos do ano anterior,
calculada sobre a respetiva coleta liquida das dedugoes previstas no ntimero um do artigo

setenta e olto do Cédigo do IRS;--------------------------------------------------------------------------------------Considerando que esta particlpacao depende ainda de dellberacao do Executivo
Camarario sobre a percentagem de IRS pretendida pelo municipio; ----------------------------------------Considerando que caso a percentagem deliberada seja inferior a cinco por cento
produto da diferenca de taxas e a coleta liquida é considerado como deducao a coleta do
IRS, a favor do sujeito passivo, ou seja, devolvido aos municipes;------------------------------------------Considerando que desde dois mil e doze se assiste a um aumento do l'll]l'T'lGl'O de

autarquias que decidiram prescindir de parte do IRS que tém direlto para o devolver aos
seus municipes e dai muitos contribulntes; ------------------------------------------------------------------------Acreditando nas palavras do Presidente da Camara que reiteradamente dlz na
lmprensa que o Municipio de Vila Verde goza de boa saude financeira e tem folga
orcamental de muitos milhoes de euros;-------------------------------------------------------------------
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----------Considerando que a participagao variavel no IRS subtrai aos municipes cerca de
800.000€ (oitocentos mil euros), uma verba inferior aquilo que a autarquia prevé gastar
em festas; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Os Vereadores do Partido Socialista propéem que a Camara Municipal
delibere aprovar e propor a Assembleia Municipal, abdicar da participagao do
municipio no lmposto sobre 0 Rendlmento das Pessoas Singulares de dois mil e
dezanove dos sujeitos passivos com domicllio ﬁscal na circunscricao territorial do
Municipio de Vila Verde, nos termos da Lei; Que esta deliberagao sobre a
partlcipacao no lmposto sobre os Rendimentos das Pessoas Singulares seja
comunicada por via eletrénica a Autoridade Tributaria até trinta e um de dezembro
do corrente ano; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------A auséncia desta receita municipal pode ser compensada através da redugao da
despesa municipal, nomeadamente: reducao da contratacao pﬁibllca municipal feita com
recurso aos ajustes diretos simplificados e ajustes diretos normals; concentrar as verbas
municipais dedicadas as festas na realizacao da Festa das Colheitas e na Festa
Concelhia de Santo Antonio, analisando e reduzindo as verbas inscritas para reallzagao
das outras galas e eventos promovidos pelo Municipio de Vila Verde, em especial da gala
"Namorar Portugal"; otimizacao e redugao na quilometragem percorrida pelas viaturas
municipais; reducao das verbas gastas com as diversas Consultadorias Externas; redugao
do numero de avengas e renegociacao das consideradas necessarlas para o
desempenho dos sen/icos da Camara Municipal; renegociacao dos contratos existentes
entre a Camara Municipal e entidades externas, por forma a alcancar poupangas, entre
outras medidas que permitiram o necessarlo equilibrio financeiro. ------------------------------------------Posto 0 assunto a votacao, obteve-se o seguinte resultado: os Senhores
Vereadores do Partido Socialista votaram favoravelmente e os membros do Partido Social
Democrata votaram contra. Em consequéncla, a proposta do Partido Socialista nao fol
aprovada. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERACAO: A Camara delibera, por maioria, com os votos a favor do
membros do Executivo do Partido Social Democrata e os votos contra do membros
do Partido Socialista, aprovar a proposta relatlva a participacao variavel do lmposto
sobre os Rendimentos das Pessoas Singulares (alinea c) do artigo vinte e cinco e
artigo vinte e seis da Lei numero setenta e trés barra dois mil e treze, de trés de
setembro) para 0 ano de dois mil e dezanove. Remeta-se o assunto a Assembleia
Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Os Senhores Vereadores do Partido Socialista apresentam a seguinte
declaracao: A participagao do Municipio de Vila Verde em cinco por cento no lmposto
sobre os Rendimentos das Pessoas Singulares dos sujeitos passivos com domicllio fiscal
na nossa terra, é uma medida da qual discordamos veementemente. Em dois mil e
dezasseis e dois mil e dezassete, cerca de cento e duas Camaras Municipais devolveram
o IRS aos contribulntes. Vila Verde nao o fez por decisao do Executivo Partido Social
Democrata. Segundo um estudo da Deloitte, a devolucao de cinco por cento de IRS
representarla ern médla a devolucao anual de trezentos e sessenta e trés euros a cada
familia. Acreditamos que a implementacao de medidas de contengao de despesa,
nomeadamente a redugao dos ajustes diretos simplificados permitiria a implementacao de
uma politica fiscal atrativa e praticar precos baixos pelos servigos prestados a populagao,
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tendo este cenario uma relacao direta com a maior ou menor dlsponibilidade financeira
das familias e empresas de cada concelho. lnfelizmente esta nao é uma realidade do
Concelho de Vila Verde. A maioria Partido Social Democrata anuncia na lmprensa
medidas ﬁscais “amigas das famiIias" e depois, as escondidas propoe e aprova a
participacao de cinco por cento no IRS dos Vilaverdenses, que na pratica significa retirar
800.000€ (oitocentos mil euros) as familias para ﬁnanciar a autarquia. Nao se
compreende esta medida, que consideramos de enorme injustlga social, até porque a
autarquia afirma nos jornais gozar de excelente saude financeira e folga orcamental de
milhoes. Pelo exposto, os Vereadores do Partido Socialista votam contra a participacao do
Municipio de Vila Verde em cinco por cento do IRS dos sujeitos passivos com domicllio
fiscal no nosso Concelho. --------------------------------------------------------------------------------------------- --O Senhor Presidente e os Senhores Vereadores do Partido Social Democrata
apresentam a seguinte declaracao: -------------------------------------------------------------------------------A participacao variavel de cinco por cento no IRS dos sujeitos passivos com
domicllio fiscal na respetiva circunscrigao territorial constitui receita municipal nos termos
do disposto no numero um, do artigo vinte e seis, da Lei numero setenta e trés barra dois
mil e treze, de trés de setembro. Compete a Assembleia Municipal, sob proposta da
Camara Municipal, decidir sobre esta receita do municipio, equivalente a cinco por cento
das cobrancas de IRS da qual a entidade podera abdicar total ou parclalmente, caso

declda reduzir esta taxa. No entanto, o IRS é um lmposto nacional de carlz progressivo.
Tal significa que a taxa de lmposto cresce proporclonalmente na medida dos rendimentos
dos cidadaos em funcao de escaloes legalmente estabelecidos. Nestes termos, o lmposto
é tanto maior quanto malores forem os rendimentos dos sujeitos passivos. Ou seja, o
lmposto tem uma lmportante fungao redistributiva da riqueza gerada no Pals e visa
atenuar as diferengas salariais existentes, criando um mecanlsmo de redistribuigao dos
rendimentos. Neste contexto, a eventual decisao municipal de reduzir esta taxa,
devolvendo aos contribulntes uma parte do lmposto devido pelos rendimentos auferidos,
introduz um fator de distorgao na distribuicao da carga fiscal segundo 0 esquema racional
de progressividade estabelecido, beneficiando essencialmente os cidadaos com malores
rendimentos e anulando, parclalmente, a filosofia progressiva do lmposto e a sua fungao
redistributiva. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Nestes
----------Constltuindo responsabilidade do executlvo municipal manter uma politica de
sustentabilidade financeira do orcamento municipal; ---------------------------------------------------------- --Sendo a politica de agao social relevante para o bem-estar das pessoas em
situagao de maior vulnerabilidade economlca e social, cumprindo o Municipio também
uma lmportante fungao redistributiva da riqueza gerada no territorio concelhio;----------------

........
----------Em nome da justlca e equidade fiscais, que constltuem principios basilares que
estao na base da crlagao do IRS como lmposto progressivo nacional;-------------------------------------Os membros do Partido Social Democrata votam favoravelmente a presente
proposta de nao reducao da participagao variavel no lmposto sobre os Rendimentos das
Pessoas Singulares. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --Zero um zero quatro.- Para aprovagao da Excelentissima Camara, presente a
proposta relatlva a Derrama para dois mil e dezanove, cuja fotocopia se encontra inserta
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de folhas trezentos e cinquenta e trés a trezentos e cinquenta e cinco da minuta da
presente ata. DELIBERACAO: A Camara delibera, por maioria, com os votos a favor
do membros do executlvo do Partido Social Democrata e com a abstencao dos
Senhores Vereadores do Partido Socialista, aprovar a proposta relatlva a Derrama.
Remeta-se 0 assunto a Assembleia Municipal para os efeitos previstos na alinea d),
do nomero um, do artigo vinte e cinco, do Anexo I, da Lei setenta e cinco barra dois
mil e treze, de doze de setembro.----------------------------------------------------------------------------------Os Senhores Vereadores do Partido Socialista apresentam a seguinte
declaracao: A estrutura das taxas de IRC é bastante complexa. A taxa geral de IRC
acresce a derrama municipal, que pode variar consoante o volume de negocios das
empresas, e que o executlvo hoje propoe cobrar a algumas empresas ja instaladas em
Vila Verde. Mantemos a opiniao de que Vila Verde deve adotar politicas fiscais capazes
de diferenciar posltivamente o Concelho na regiao e com impacto suficiente nao so para
ajudar empresarios a decidirem por lnvestir em Vila Verde, mas também apoiar as que ja
estao instaladas. A eliminacao total da derrama sobre o IRC, defendida pelo Partido
Socialista, tem funcionado noutros concelhos como fator de atratlvidade de novos
lnvestimentos e manutencao das atuais empresas. Trata-se de uma medida que
acredltamos possa contribuir para o desenvolvimento do Concelho que em parte é
contemplada pela atual proposta, mas nao o suficiente. -------------------------------------------------------O Senhor Presidente e os Senhores Vereadores do Partido Social Democrata
apresentam a seguinte declaragao: ----------------------------------------------------------------------------- --A cobranca de Derramas constitui receita municipal conforme dlspoe a alinea b)
do artigo catorze da Lei nomero setenta e trés barra dois mil e treze, de trés de setembro,
podendo o Municipio “deIiberar Iangar anualmente uma derrama, até ao limite maximo de
um virgula cinco por cento sobre o Iucro trlbutavel sujeito e nao isento de lmposto sobre o
Rendlmento das Pessoas Coletivas (IRC)
embora seja possivel, também, conforme
decorre do nomero quatro do mesmo artigo, “deIiberar Iancar uma taxa reduzida de
derrama para os sujeitos passivos com um volume de negocios no ano anterior que nao
ultrapasse €150.000" (cento e cinquenta mil euros). No entanto, lmporta que a politica
fiscal municipal se oriente por principios que visem 0 aumento da atragao empresarial e o
apoio a instalacao de empresas nos mais diversos setores de atividades, fomentando a
atragao de novos lnvestimentos. Por outro lado, é lmportante que a mesma politica fiscal
nao onere excessivamente as pequenas empresas, que constltuem a base essencial do
nosso tecido empresarial e principals criadoras de emprego, e contribua para a sua
sustentabilidade financeira e dinamizacao do mercado de trabalho. E, pols, com este
duplo objetivo que apresentamos a presente proposta onde se prevé a lsencao do
pagamento de derrama para as empresas que se venham a instalar no concelho e que
criem postos de trabalho e para as micro e pequenas empresas com volume de negocios
igual ou inferior a 150.000 euros (cento e cinquenta mil euros), como incentivo para a
fixagao de novos projetos empresarials e dinamizagao e fortalecimento do tecido
empresarial concelhio, fator indispensavel ao nosso desenvolvimento sustentavel. Do
ponto de vista financeiro o Iancamento da presente proposta de Derrama constitui um
pequeno contrlbuto das empresas que apresentam malores Iucros tributaveis para a
concretizacao de lnvestimentos municipais de que as empresas sao também
beneficlarias. Assim sendo, os membros do Partido Social Democrata votam
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favoravelmente a presente proposta por ser uma medida fiscal muito equilibrada, que para
Ia da arrecadagao de receita, tem em conta a realidade empresarial do concelho e visa
contribuir para uma crescente dinamlzacao, atratlvidade e sustentabilidade da economia
local. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pelos motivos expostos, os Vereadores do Partido Socialista abstém-se na
declsao de fixacao de taxas escalonadas para a derrama municipal. ---------------------------------------Zero um zero clnco.- Para aprovacao da Excelentissima. Camara, presente a
proposta relatlva ao valor da taxa do lmposto Municipal sobre lmoveis (IMI) para dois mil e
dezanove, cuja fotocopia se encontra inserta a folhas trezentos e cinquenta e seis e
trezentos e cinquenta e sete da minuta da presente ata. -------------------------------------------------------Os Senhores Vereadores do Partido Socialista apresentam uma proposta
alternativa: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“a) lmposto Municipal sobre lmoveis - Famllias", cuja fotocopia se encontra inserta

a folhas trezentos e cinquenta e olto da minuta da presente ata. --------------------------------------------Considerando a possibilldade de os municipios, mediante deliberagao da
assembleia municipal, fixarem uma reducao da taxa do lmposto Municipal sobre lmoveis
(IMI) aplicada no caso de imovel destinado a habitacao propria e permanente coincidente
com o domicllio fiscal do proprietario, que é tanto maior quanto o nomero de dependentes
que compoem o agregado familiar do proprietario;-----------------------------------------------------

----------Considerando que é opgao politica de todos os membros do executlvo municipal
nao onerar excessivamente as familias e as empresas face ao peso que a carga fiscal

representa nos respetivos orcamentos;-----------------------------------------------------------------------------Considerando que a politica fiscal que o todos os membros do executlvo
prosseguem visa contribuir para atralr e fixar pessoas e empresas, apoiar as familias em

especial as que tém filhos a cargo; -----------------------------------------------------------------------------------Considerando que compete aos Municipios fixar anualmente a taxa do lmposto

Municipal sobre lmoveis;------------------------------------------------------------------------------------------------Considerando que em Vila Verde existem, aproximadamente, trés mil trezentos e
quarenta e dois agregados com um dependente, sendo que nem todos serao proprietarlos
de lmoveis;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Considerando que o investimento economlco-financeiro resultante da aprovagao
desta proposta é reduzldo, comparativamente com outras despesas municipais;-----------------------Concordando com as redugoes propostas no documento inicial, para familias com
dois dependentes e com trés ou mais dependentes, mas considerarmos que as isencoes
devem ser mais abrangentes;-----------------------------------------------------------------------------------------Os Vereadores do Partido Socialista propoem que também seja ﬁxada uma
reducao da taxa incidente sobre lmoveis destinados a habitacao propria e
permanente coincidente com o domicllio ﬁscal do sujeito passivo ou do seu
agregado familiar, atendendo ao nomero de dependentes que, nos termos do
codigo do lmposto sobre os Rendimentos das Pessoas Singulares, compoe, 0
respetivo familiar, nos seguintes termos: -----------------------------------------------------------------------De vinte euros para familias com 1 (um) dependente a cargo;--------------------------------Esta proposta, se aprovada, deve ser remetida a deliberacao da Assembleia
Municipal, conforme a Iegislagao vigente. -----------------------------------------------------------------
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----------Posto o assunto a votacao, obteve-se o seguinte resultado: os Senhores
Vereadores do Partido Socialista votaram favoravelmente e os membros do Partido Social
Democrata votaram contra. Em consequéncia, a proposta do Partido Socialista nao foi
aprovada. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERACAO: A Camara delibera, por unanlmldade, aprovar a proposta
relatlva ao valor da taxa do lmposto Municipal sobre lmoveis (IMI) para dois mil e
dezanove. Remeta-se 0 assunto a Assembleia Municipal. ---------------------------------------------- --Os Senhores Vereadores do Partido Socialista apresentam a seguinte
declaracao: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------De acordo com a nossa proposta os agregados famlliares com um dependente a
cargo beneflciariam de desconto no lmposto Municipal sobre lmoveis. O Partido Social
Democrata votou contra. A aprovacao dessa proposta pelo Executivo Partido Social
Democrata era um, sinal de que o Municipio de Vila Verde realmente se preocupa com
todas as familias. E que a maioria dos agregados famlliares é composto pelo casal e um
filho. Nao obstante, aprovamos esta proposta que contempla descontos para agregados
famlliares com dois e trés ou mais dependentes a cargo. ------------------------------------------------------Zero um zero seis.- Para aprovacao da Excelentissima. Camara, presente a
proposta relatlva a Taxa Municipal dos Direitos de Passagem (TMDP) para dois mil e
dezanove, cuja fotocopia se encontra inserta a folhas trezentos e cinquenta e nove e
trezentos e sessenta da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Camara delibera

por, por unanlmldade, aprovar a proposta relatlva a Taxa Municipal dos Direitos de
Passagem (TMDP) para dois mil e dezanove. Remeta-se o assunto a Assembleia
Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zero um zero sete.- Para aprovagao da Excelentissima Camara, presente a
proposta dos beneficios fiscais a apllcar como lncentivos a reabllltacao urbana nas areas
de reabilitagao urbana., cuja fotocopia se encontra inserta de folhas trezentos e sessenta
e um a trezentos e sessenta e trés da minuta da presente ata. DELIBERACAO: A
Camara delibera, por unanlmldade, aprovar a proposta dos beneﬁcios ﬁscais a
apllcar como lncentivos a reabilitacao urbana nas areas de reabilitacao urbana.
Remeta-se o assunto a Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------------------Os Senhores Vereadores do Partido Socialista apresentam a seguinte
declaracao: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------A reabllltagao urbana é um desafio que, nos dias de hoje, se coloca com especial
aculdade, esgotado que esta o paradlgma de “desenvoIvlmento”, generalizado no pals ao
longo das oltimas décadas, que privilegiou o crescimento contlnuo das areas edificadas.
Este cenario é reflexo de uma cultura domlnante que, sistematicamente, descartou a
regeneracao sustentada do existente enquanto processo de consolidacao urbana, em
favor do um certo deslumbramento pela novldade que frequentemente acompanha os
processos de novas urbanlzagoes e edificagoes, ainda que estes sejam, muitas vezes,
predadores de recursos e geradores desequilibrios nos territorios. O desafio da
reabilltagao urbana assume mesmo um carater de imperativo se tivermos em conta que o
desinvestimento sistematico na preservagao e remodelacao do edificado existente, tem
consequéncias que vao muito para além da simples degradacao da imagem de vilas e
cidades. Com efeito, seja no dominio poblico ou nos espagos prlvados, a dinamlca de
reabllltacao urbana é portadora de um potencial que integra dimensoes economicas,
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sociais e culturais, determinantes para a consolidacao dos fatores de sustentabilidade e
de identidade que sao referéncias da qualidade de vida dos nocleos urbanos. Neste
quadro, o Partido Socialista por diversas vezes propos e recomendou a definicao e
implementacao de uma estratégla para a reabllitacao urbana, quer no Centro Urbano da
Freguesia de Vila Verde e Barbudo, quer na Vila de Prado, podendo mesmo ser alargada
a outras zonas do concelho onde existe patrimonio historico que pode ser recuperado. E
fé-Io precisamente porque além dos apoios para a reabilltacao, defendiamos os
beneficios fiscais assoclados. Apesar de a autarquia ter demorado na implementacao das
Areas da Reabilitacao Urbanas e consequentes beneficios, aprovamos esta proposta pols

a mesma val no sentido das diversas iniciativas politicas que defendemos no passado.--------------Procedeu-se a leitura da minuta da reuniao do executlvo, a qual fol aprovada por

todos os elementos presentes na reuniao. ------------------------------------------------------------------------E nada mais havendo a tratar, pelo Senhor Presidente fol declarada encerrada a
reuniao eram doze horas e qulnze minutos, da qual para constar e devidos efeitos fol

lavrada a presente ata que val ser devidamente assinada, consignando-se que todas as
deliberagoes dela constante foram aprovadas em minuta no final da reuniao, nos termos
do ﬂ0m6fO trés do artigo cinquenta e sete da Lei numero setenta e cinco barra dois mil e
treze, de doze de setembro, para surtir efeitos lmedlatos. -----------------------------------------------------E eu, Nuno Miguel Lomba Mota, Técnico Superior, a redlgl, subscrevi e assino.----J,
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