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ATA DA REUNIAO ORDINARIA DE 05/11/2018

----------Aos cinco dias do mes de novembro, do ano de dois mil e dezoito, realizou-se uma
reuniao ordinaria da Camara Municipal de Vila Verde, no edificio dos Paoos 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, Julio Pedro Duarte Pedralva Silva e
Claudia da Conceigao Cachetas Pinto. ------------------------------------------------------------------------------Secretariou o Técnico Superior Nuno Miguel Lomba Mota.-----------------------------------------Verificada a presenga do numero legal de Vereadores foi pelo Senhor Presidente
da Camara, declarada aberta a reuniao eram nove horas e trinta minutos.------------------------------Faltou por motivos de saude o Senhor Vereador Luis Loureiro de Castro, tendo
solicitado a justiﬁcagao da falta. A Camara, unanimemente, entendeu dever justiﬁcar-se a
falta. Foi substituido na presente reuniao pelo Vereador Julio Pedro Duarte Pedralva
Silva.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BALANCETE: Presente o resumo diario da Tesouraria relativo ao dois do més de
novembro do ano dois mil e dezoito que acusava um saldo pecuniario de dois milhoes
seiscentos e vinte e sete mil e duzentos e noventa euros e nove céntimos, cuja fotocopia
se encontra inserta a nove e dez 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 vinte e dois de outubro de dois mil e dezoito,, cuja fotocopia se encontra inserta de
folhas onze a vinte e trés da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Camara
delibera, por maioria, com abstengéo da Senhora Vereadora Claudia da Conceigﬁo
Cachetas Pinto e do Senhor Vereador Julio Pedro Duarte Pedralva Silva, aprovar a
ata da reuniao ordinéria de vinte e dois de outubro de dois mil e dezoito. A Senhora
Vereadora Claudia da Conceigao Cachetas Pinto e 0 Senhor Vereador Julio Pedro
Duarte Pedralva Silva abstiveram-se por nao terem estado presentes na reuniao a
que diz respeito a aludida ata. -------------------------------------------------------------------------------------Presente, para aprovaoéo da Excelentissima Cémara, a ata da reuniao
extraordinaria de vinte e seis de outubro de dois mil e dezoito, cuja fotocopia se encontra
inserta de folhas vinte e quatro a quarenta e trés da minuta da presente ata.
DELIBERAQAO: A Camara delibera, por maioria, com abstengao do Senhor
Vereador Julio Pedro Duarte Pedralva Silva, aprovar a referida ata. 0 Senhor
Vereador Julio Pedro Duarte Pedralva Silva também absteve-se por nao ter estado
presente na reuniao a que diz respeito a aludida ata.---------------------------------------------

----------ANTES DA ORDEM DO DIA.--------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente comunica a Camara que efetuara uma deslocagao
institucional ao México, entre os dias vinte e um a vinte e seis de novembro, para
participar na Feira lnternacional do Livro onde sera inaugurada a exposioao: “variagoes
sobre uma tradioao: dos lengos de amor aos bordados com poesia”.--------------------------------------A proxima reuniao do executivo sera realizada na seguinte data: Quinta-feira, dia
quinze de novembro, as nove horas e trinta minutos. --------------------------------------------------

----------ZERO UM.- CONHECIMENTOS BARRA RATlFlCA(;6ES.- Zero um zero um.Para ratificagao da Excelentissima Camara presente o processo zero trés barra dois mil e
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dezoito barra seiscentos e sessenta e trés, em nome de Manuel Sousa Salgado, sito no
lugar da Gandara, da Freguesia de Turiz, relativo a emissao de certidao de
compropriedade, de acordo com as informagoes constantes do processo, cuja fotocopia
se encontra inserta de folhas quarenta e quatro a quarenta e oito da minuta da presente
ata. DELIBERAQAO: A Camara delibera, por unanimidade, ratiﬁcar o despacho
exarado pelo Senhor Vereador da Qualidade, Ordenamento e Gestao do Territorio
relativo ao parecer favoravel a constituigz-'io da compropriedade pretendida.----------------------Zero um zero dois.- Para ratificaoao da Excelentissima Cémara, presente o
processo zero oito barra dois mil e quinze barra seiscentos e quarenta e quatro, em que o
Senhor Vereador da Qualidade, Ordenamento e Gestao do Territorio, tomando em
oonsideragao o desinteresse da interessada em realizar as obras de conservagao que
garantam a seguranga do edificio, o teor da deliberagao de dezasseis de junho de dois mil
e dezoito e o manifesto perigo para a seguranga das pessoas, ordenou, ao abrigo do
disposto no numero trés, do artigo oitenta e nove, do Regime Juridico de Urbanizaoao e
Edificagao, a demoligao total da edificagzao em aprego, no prazo de quinze dias apos
notiﬁcagao do despacho, cuja fotocépia se encontra inserta de folhas quarenta e nove a
cinquenta e nove da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Camara delibera, por
unanimidade, ratiﬁcar o despacho exarado pelo Senhor Vereador da Qualidade,
Ordenamento e Gestao do Territorio que ordenou a demoligao total da ediﬁcagao

em aprego.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZERO DOlS.- DlVERSOS.- Zero dois zero um.- Uma informagzao prestada pela
Técnica Superior de Servioo Social, Isabel Lopes para apoio ao transporte escolar do
aluno Igor Emanuel Peixoto Cunha, residente neste concelho, com frequéncia no Ensino
Secundario, cuja fotocopia se encontra inserta a folhas sessenta da minuta da presente
ata. DELIBERAQAO: A Camara delibera, por unanimidade, aprovar 0 apoio ao
transporte escolar do aluno Igor Emanuel Peixoto Cunha, no valor mensal de 30,75£
(trinta euros e setenta e cinco céntimos), durante o ano letivo de dois mil e dezoito
dois mil e dezanove, nos termos propostos na informagao.---------------------------------------------Zero dois zero dois.- Presente o processo zero um barra dois mil e dezasseis
barra duzentos e treze, em nome de Susana Paula Marinho Fernandes, referente a uma
Construgao - Habitagao, sita no lugar de Leiroinha, Freguesia de Cervaes, para
deliberagao sobre a caducidade da licenga ao abrigo do disposto no numero cinco do
artigo setenta e um do Regime Juridico de Urbanizagao e Ediﬁcagao por forga da
aplicaoao da alinea a) do numero trés, do referido artigo, cuja fotocopia se encontra
inserta de folhas sessenta e um a sessenta e cinco da minuta da presente ata.
DELIBERAQAO: A Cémara delibera, por unanimidade, declarar a caducidade da
licenga, ao abrigo do disposto no numero cinco, do artigo setenta e um do Regime
Juridico de Urbanizagﬁo e Ediﬁcagao por forga da aplicagz-'10 da alinea a), do numero
trés, do referido artigo setenta e um do Regime Juridico de Urbanizagao e
Ediﬁcagao.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zero dois zero trés.- Presente o processo zero um barra dois mil e onze barra mil
quatrocentos e oitenta, em nome de Antonio Gongalves Rodrigues, referente a uma
Construoao - Anexo ao edificio, sita no lugar de Eiras, Freguesia de Paoo, para
deliberaoao sobre a caducidade da licengza ao abrigo do disposto no numero cinco do
artigo setenta e um do Regime Juridico de Urbanizagao e Ediﬁcaoao por foroa da
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aplicacao do numero dois, do referido artigo, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas
sessenta e seis a sessenta e oito da minuta da presente atas. DELlBERA(;A0: A
Camara delibera, por unanimidade, declarar a caducidade da licenga, ao abrigo do
disposto no numero cinco, do artigo setenta e um do Regime Juridico de
Urbanizagao e Ediﬁcagao por forca da aplicacao do numero dois, do referido artigo
setenta e um do Regime Juridico de Urbanizacao e Ediﬁcacao.----------------------------------------Zero dois zero quatro.- Presente o processo zero trés barra dois mil e dezoito
barra quinhentos e dezoito, em que ﬁgura como requerente “Banhoazis - Comércio de
lmobiliario de Banho SA, sito no lugar de Cruto Sobral, da Freguesia de Cervaes, para
deliberar sobre o pedido de reconhecimento de interesse municipal e consequente
deferimento da isencao de taxas, com base nos elementos fornecidos pela requerente no
“Relatorio Descritivo e Justificativo” e respetivas informacoes técnicas constantes do
processo, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas sessenta e nove a oitenta e dois da
minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Camara delibera, por unanimidade,
declarar o reconhecimento do interesse municipal e, consequentemente, aprova a
isencao de taxas inerentes ao processo de licenciamento, ao abrigo do disposto no
numero trés, do artigo vinte e cinco- A do Regulamento de Liquidagao e Cobranca
de Taxas lillunicipais.---------------------------------------------------------------------------------------------------Zero dois zero cinco.- A informacao, subscrita pela Técnica Superior Isabel
Lopes, relacionada com o apoio a frequéncia no Jardim de lnfancia, para as menores Ana
Sofia Sousa Ferreira e Luis Pedro Sousa Ferreira, residentes neste concelho, cuja
fotocopia se encontra inserta de folhas oitenta e trés a oitenta e seis da minuta da

presente ata. DELIBERAQAO: A Cémara delibera, por unanimidade, apoiar a
frequéncia no jardim-de-infancia para as menores Ana Soﬁa Sousa Ferreira e Luis
Pedro Sousa Ferreira, nos termos propostos na informagao, ou seja, no valor médio
mensal de 55,00€ (cinquenta e cinco euros) para cada menor, durante 0 presente
ano letivo dois mil e dezoito dois mil e dezanove, devendo esse apoio ser atribuido
diretamente a Uniao de Freguesias de Sande, Vilarinho, Barros e Gomide.------------------------Zero dois zero seis.- O processo em nome de Paulo Nogueira Limitada, para
efeitos de rececao deﬁnitiva das obras de urbanizacao com o alvara numero zero dois
barra dois mil e oito, sitas no lugar de Esparido, Freguesia da Loureira, ao abrigo do
disposto no numero um, do artigo oitenta e sete do Regime Juridico de Urbanizacao e
Edificacao, cuja fotocopia se encontra inserta a folhas oitenta e sete e oitenta e oito da
minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Camara delibera, por unanimidade,
proceder a rececao deﬁnitiva de loteamento e, consequentemente, determina que
se proceda ao cancelamento das garantias prestadas.----------------------------------------------------Zero dois zero sete.- Para aprovacao da Excelentissima Camara, presente os
contratos interadministrativos a celebrar entre o Municipio de Vila Verde, com as
Freguesias e Entidades do Concelho, no ambito do desenvolvimento das Atividades de
Animacao e Apoio a Familia (fornecimento de refeigoes e prolongamento de horério), no
Pré-Escolar, para o presente ano letivo, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas
oitenta e nove a cento e quatro da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Cémara
delibera, por unanimidade, aprovar os contratos interadministrativos a celebrar
entre o Municipio de Vila Verde, com as Freguesias e Entidades do Concelho, no
ambito do desenvolvimento das Atividades de Animagao e Apoio a Familia
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(fornecimento de refeigoes e prolongamento de horario), no Pré-Escolar, para o
presente ano letivo.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Zero dois zero oito.- Também para aprovacao da Excelentissima Cémara,
presente o programa de Generalizacao do Fornecimento de Refeicoes Escolares aos
Alunos do Primeiro Ciclo do Ensino Basico, no presente ano letivo, a celebrar entre o
Municipio de Vila Verde, com as Freguesias e Entidades do Concelho, cuja fotocopia se
encontra inserta de folhas cento e cinco a cento e dezoito da minuta da presente ata.
DELIBERAQAO: A Camara delibera, por unanimidade, aprovar o programa de
Generalizacao do Fornecimento de Refeicoes Escolares aos Alunos do Primeiro
Ciclo do Ensino Bésico, no presente ano letivo, a celebrar entre o Municipio de Vila
Verde, com as Freguesias e Entidades do Concelho.-------------------------------------------------------Zero dois zero nove.- Criacao de lugares no Mapa de Pessoal de dois mil e
dezoito para carreiras nao revistas: Fiscal Municipal e lnformatica (Especialista e
Técnico), cuja fotocopia se encontra inserta de folhas cento e dezanove a cento e vinte e
seis da minuta da presente ata.---------------------------------------------------------------------------------------Uma questao prévia apresentada pelos Senhores Vereadores do Partido
Socialista No Despacho do Dr. Manuel Lopes pode ler-se, e passa-se a citar “A decisao
de deferimento dos pedidos supra identiﬁcados que, como sabemos entra na esfera da
discricionariedade da administracao, so nesta data é tomada, considerando os inumeros
compromissos financeiros assumidos pelo Municipio e que nao permitiram a assuncao de

responsabilidade em data anterior.”. Em analise neste ponto da ordem de trabalhos esta
uma situacao de trés funcionérios poderem, ha mais seis meses, ser promovidos na
carreira, mas por causa dos “inumeros compromissos ﬁnanceiros assumidos pelo
municipio”, tal nao sucedeu. Mais se invoca a discricionariedade da administracao para
deferir os pedidos formulados pelos interessados. Ora nao podemos deixar de estranhar
que sejam invocados compromissos financeiros quando o executivo Partido Social
Democrata apregoa grande rigor ﬁnanceiro na gestao, grande saude financeira do
Municipio e nao se tem capacidade para suportar umas poucas centenas de euros anuais
com a justa remuneracao dos seus funcionarios quando em condicoes de poder ser
promovidos na carreira. Também nao podemos deixar de referir que acoes discricionarias
sao muito diferentes de acoes discriminatorias; é que em abril ultimo foram aqui
apresentadas ja em adenda a ordem de trabalhos a reclassificacao de alguns funcionérios
para carreira de técnico superior. Pergunta-se pols: So havia dotacao para aqueles?
Haveria outros em condicoes de progredir? Quanto aos compromissos ﬁnanceiros,
pergunta-se: Esta o Municipio a prejudicar a progressao e remuneracao dos seus
funcionarios para poder gastar em festas, ou atribuir subsidios para atividades de retorno
duvidoso?-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 Senhor Vereador Manuel Lopes esclarece: as propostas apresentadas visam
garantir, de facto, a procedimentos de promocao para os trabalhadores cujas carreiras
nao foram revistas, habilitando a que possam ser desencadeados os respetivos
procedimentos concursais, admitindo que estes proﬁssionais possam ver as suas
carreiras alteradas depois de um longo periodo em que, por forca de disposicoes legais,
tais procedimentos nao foram possiveis. ---------------------------------------------------------------------------DELIBERAQAO: A Cémara delibera, por unanimidade, aprovar a proposta da
Segunda Alteracao ao Mapa de Pessoal para dois mil e dezoito bem como o Mapa
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de Pessoal para dois mil e dezanove com a retiﬁcacao constante dos servigos
correspondentes a carreira de Fiscal llllunicipal e Carreiras de Técnicos e
Especialista de lnformética. Remeta-se a Assembleia Municipal para efeitos de
aprovacao.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Procedeu-se a leitura da minuta da reuniao do executivo, a qual foi aprovada por
todos os elementos presentes na reuniao. -------------------------------------------------------------------------E nada mais havendo a tratar, pelo Senhor Presidente foi declarada encerrada a
reuniao eram dez horas e quinze minutos, da qual para constar e devidos efeitos foi
lavrada a presente ata que val ser devidamente assinada, consignando-se que todas as
deliberacoes dela constante foram aprovadas em minuta no ﬁnal da reuniao, nos termos
do numero trés do artigo cinquenta e sete da Lei numero setenta e cinco barra dois mil e
treze, de doze de setembro, para surtir efeitos imediatos. ----------------------------------------------------E eu, Nuno Miguel Lomba Mota, Técnico Superior, a redigi, subscrevi e assino.----
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