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----------Aos quinze dias do més de novembro, do ano de dois mil e dezoito, realizou-se
uma reuniao ordinaria da Cémara Municipal de Vila Verde, no edificio dos Pagos do
Concelho, sob a Presidéncia do Senhor Antonio Fernando Nogueira Cerqueira Vilela, na
qualidade de Presidente deste Orgao Autarquico, com a presenga dos Senhores
Vereadores, Manuel de Oliveira Lopes, Julia Maria Caridade Rodrigues Fernandes,
Patricio José Correia Pinto Araujo, José Augusto Margal Morais, Luis Loureiro de Castro e
Claudia da Conceioao Cachetas Pinto. ------------------------------------------------------------------------------Secretariou o Técnico Superior Nuno Miguel Lomba Mota.------------------------------------------Veriﬁcada a presenoa do numero legal de Vereadores foi pelo Senhor Presidente
da Camara, declarada aberta a reuniéo eram nove horas e trinta minutos. -------------------------------BALANCETE: Presente o resumo diario da Tesouraria relativo ao dia catorze do
mes de novembro do ano dois mil e dezoito que acusava um saldo pecuniério de um
milhao novecentos e setenta e sete mil cento e vinte e quatro euros e vinte e cinco
céntimos, cuja fotocopia se encontra inserta a folhas catorze e quinze da minuta da
presente ata. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------EXPEDIENTE: O que segue, acompanhado de todos os processos para
veriﬁcagao da Excelentissima Edilidade. ------------------------------------------------—-------------------------Presente, para aprovagao da Excelentissima Camara, a ata da reuniéo ordinaria
de cinco de novembro de dois mil e dezoito, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas
dezasseis a vinte da minuta da presente ata. DELIBERACAO: A Camara delibera, por
maioria, com a abstengao do Senhor Vereador Luis Loureiro de Castro, aprovar a
referida ata. 0 Senhior Vereador Luis Loureiro de Castro absteve-se por nao ter

estado presente na reuniao a que diz respeito a aludida ata.--------------------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA:-—---------—-------------------------------------------------------------------Um pedido apresentado pelos Senhores Vereadores do Partido Socialista através

do qual solicitam copia integral do Plano Municipal de Emergéncia Proteoao Civil.---------------------ZERO Uli.rl.- CONHEClllllENTOS.- Zero um zero um.- Para conhecimento da
Excelentissima Cémara, presentes as listagens elaboradas pela Divisao de Aguas e
Saneamento, relativas aos despachos proferidos pelo Senhor Vereador do Ambiente,
Desporto e Atividades Economicas, em processos de fornecimento de égua e recolha de
aguas residuals domésticas respeitantes ao mes de outubro, cuja fotocopia se encontra
inserta de folhas vinte e um a vinte e cinco da minuta da presente ata. DELIBERACAO: A
Camara toma conhecimento.-------------------------------------------------------—- ----------------------------ZERO DOlS.- DlVERSOS.- Zero dois zero um.- Presente o processo zero um
barra dois mil e dezoito barra trinta e trés referente a Construgao - lndustria
Transformadora, sita no lugar de Tomada, Freguesia de Oleiros, em nome de Maria Emilia
Estrada Araujo, para deliberagzao atento o teor das informaooes técnicas da Divisao de
Urbanizaoao e Ediﬁcaoao de vinte e seis de outubro de dois mil e dezoito e da Divisao
Juridica de trinta de outubro de dois mil e dezoito e pareceres dos respetivos Chefes da
Divisao, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas vinte e seis a trinta e seis da minuta
da presente ata. DELIBERACAO: A Cémara delibera, por unanimidade, atentos os
pareceres da Divisﬁo de Urbanizagao e Ediﬁcagao e da Divisao Juridica, que a
decisao tende para o indeferimento. Notiﬁque-se o requerente para se pronunciar
por escrito, querendo, no prazo de trinta dias uteis.--------------------------------------------------------0 Senhor Vereador Manuel Lopes nao participou na discussao nem na votagao
por se tratar do recurso de um ato administrativo por ele exarado.------------------------------------------Zero dois zero dois.- Presente o processo zero um barra dois mil e onze barra
mil quatrocentos e setenta e nove, em nome de Elisabete Gongalves de Matos Paiva,
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referente a uma construcao de habitacao, sita no lugar de Santo Isidro, Freguesia de
Sabariz para deliberacao sobre a caducidade da licenca de construcao ao abrigo do
disposto no numero cinco, do artigo setenta e um, do Regime Juridico de Urbanizacéo e
Edificacao por forca da aplicagao do disposto na alinea d), do numero trés, do referido
artigo, cuja fotocépia se encontra inserta de folhas trinta e sete a trinta e nove da minuta
da presente ata. DELIBERACAO: A Cémara delibera, por unanimidade, declarar a
caducidade da licenca de construgao, ao abrigo do disposto no numero cinco, do
artigo setenta e um, do Regime Juridico de Urbanizagao e Ediﬁcagﬁo, por forga da
aplicagao da alinea d), do numero trés do artigo setenta e um, do Regime Juridico
de Urbanizagao e Ediﬁcagéo.----------------------------------------------------------------------------------------Zero dois zero trés.- Presente o processo zero um barra dois mil e nove barra
novecentos e vite e um, em nome de José da Silva Goncalves, referente a uma
construcao de habitacéo, sita no Loteamento numero nove barra mil novecentos e
noventa e quatro - Lote dezasseis, no lugar de Gandara, Freguesia de Turiz,, para
deliberacao sobre a caducidade da licenoa de construcéo ao abrigo do disposto no
numero cinco do artigo setenta e um, do Regime Juridico de Urbanizagao e Ediﬁcacao
por forca da aplicacao do disposto na alinea d), do numero trés, do referido artigo, cuja
fotocopia se encontra inserta de folhas quarenta a quarenta e dois da minuta da presente
ata. DELIBERACAO: A Camara delibera, por unanimidade, declarar a caducidade da
licenga de construgao, ao abrigo do disposto no numero cinco, do artigo setenta e
um, do Regime Juridico de Urbanizagz-'io e Ediﬁcacao, por forga da aplicagao da
alinea d), do numero trés do artigo setenta e um do Regime Juridico de
Urbanizacao e Ediﬁcagﬁo.--------------------------------------------------------------------------—---—-—------Zero dois zero quatro.- Uma informacao prestada pela Jurista, Dr“ Filipa Dantas

Vilela, respeitante ao processo numero zero dois barra dois mil e cinco barra dez
oitocentos e cinquenta e sete, em nome de Construtora da Loureira, Limitada, sita no
Lugar de Covedo, para deliberagao sobre a execucao de obras de urbanizacéo pela
Cémara Municipal, ao abrigo do disposto no artigo oitenta e quatro do Regime Juridico de
Urbanizacao e Ediﬁcacao, tendo em consideracao o teor da infonnagao juridica de dois de
novembro de dois mil e dezoito, o parecerjuridico datado de vinte e cinco de julho de dois
mil e dezoito e a deliberagao do executivo municipal datada de trés de setembro de dois
mil e dezoito, constantes do processo, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas
quarenta e trés a quarenta e oito da minuta da presente ata. DELIBERACAO: A Camara
delibera, por unanimidade, nos termos da informagao juridica anexa, que se
executem as obras de urbanizagéo em falta, ao abrigo do disposto no artigo oitenta
e quatro, do Regime Juridico de Urbanizagao e Ediﬁcagao. Devera aferir-se,
futuramente, se os custos inerentes a execugao das obras poderao ser imputados a
massa insolvente.--------------------------—- --------------------------------------------------------------------------Zero dois zero cinco.- Presente o processo zero trés barra dois mil e dezoito
barra seiscentos e oitenta e quatro, em nome de Vasco Antunes de Oliveira, sito no lugar
de Campo, da Freguesia de Valdreu, Concelho de Vila Verde, para emisséo de parecer ao
abrigo do artigo cinquenta e quatro, numero um da Lei numero noventa e um barra
noventa e cinco, de dois de setembro, na redaoao que Ihe foi conferida pela Lei numero
setenta barra dois mil e quinze, de dezasseis de julho, relativo ao pedido de certidao para
efeitos de compropriedade, de acordo com as informacoes técnicas constantes do
processo, cuja fotocépia se encontra inserta de folhas quarenta e nove a cinquenta e dois
da minuta da presente ata. DELIBERACAO: A Camara delibera, por unanimidade,
emitir parecer favoravel para emissao de certidao de compropriedade, ao abrigo do
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artigo cinquenta e quatro, numero um, da Lei numero noventa e um barra noventa
e cinco, de dois de setembro, nos termos das informagoes técnicas constantes do
processo zero trés barra dois mil e dezoito barra seiscentos e oitenta e quatro.-----------------Zero dois zero seis zero um.- Presente o processo zero trés barra dois mil e
dezoito barra setecentos e cinquenta e sete, em nome de Paulo Manuel Ferreira Oliveira,
sito no lugar de Botao, da Freguesia da Lage, concelho de Vila Verde, para emissao de
parecer ao abrigo do artigo cinquenta e quatro, numero um, da Lei numero noventa e um
barra noventa e cinco, de dois de setembro, na redaoao que Ihe foi conferida pela Lei
numero setenta barra dois mil e quinze, de dezasseis de julho, relativo ao pedido de
certidao para efeitos de compropriedade, de acordo com as informacoes técnicas
constantes do processo, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas cinquenta e trés a
cinquenta e cinco da minuta da presente ata. DELIBERACAO: A Camara delibera, por
unanimidade, emitir parecer favoravel para emissﬁo de certidao de compropriedade,
ao abrigo do artigo cinquenta e quatro, numero um da Lei numero noventa e um
barra noventa e cinco, de dois de setembro, nos termos das informacoes técnicas
constantes do processo zero trés barra dois mil e dezoito barra setecentos e
cinquenta e sete.---------------------------------------------------------------------------------------------------------Zero dois zero seis zero dois.- Um pedido de reapreciagao da deciséo de
indeferimento do pedido de reposicao do equilibrio economico-ﬁnanceiro do contrato de
empreitada designado por "Reabilitacao do Edificio da Antiga Adega e Area Envolvente",
cuja decisao de indeferimento foi tomada na reuniao ordinaria da Camara, datada de trés
de setembro de dois mil e dezoito, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas cinquenta
e seis a sessenta e nove da minuta da presente ata. DELIBERACAO: A Camara

delibera, por unanimidade, atentos os fundamentos constantes no parecer juridico
anexo, que a decisao tende para o indeferimento. Conceda-se o prazo de dez dias
uteis para que a BG Build Grow SA se pronuncie por escrito, querendo, ao abrigo
do direito de audiéncia prévia, conforme proposto no referido parecer.-----------Declaragao de voto dos Senhores Vereadores do Partido Socialista: “Apesar
de nao ter sido enviado aos Vereadores do Partido Socialista, na sua totalidade, a
exposigao da empresa adjudicataria, “BG Build Grow SA, ja que faltou o envio da pagina
cinco, nao cleiicani os mesmos de se pronunciar sobre o assunto, numa atitude de
manifesta colaboracao e de responsabilidade, que contraria o discurso repetidamente
apregoado do Senhor Presidente da Cémara quanto a postura responsével, em geral, do
Partido Socialista nas questoes que respeitem aos interesses dos Vilaverdenses.
Concordando inteiramente com a fundamentacao exposta na informacao prestada pela
Divisao Juridica, os Vereadores do Partido Socialista sufragam as conclusoes constantes
da mesma, no sentido de manifestar o pedido de reposicéo do equilibrio ﬁnanceiro ao
abrigo do artigo trezentos e cinquenta e quatro do Codigo dos Contratos Publicos, sem
prejuizo do direito a revisao ordinaria de precos, nos termos estritos do quadro legal e
contratual sobre a matéria."--------------------------------------------------------------------------------------------Zero dois zero sete.- Uma informacéo subscrita pelo Técnico da Unidade de
Ordenamento do Territorio, Senhor Engenheiro José Bezerra, relacionada com a Proposta
de Alteracao do Regulamento do Plano Diretor Municipal e Aprovacao do Relatério da
Discussao Publica da Proposta de Alteraoao do respetivo Regulamento e Prorrogacéo do
Prazo de Elaboragao, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas setenta a cento e
cinquenta e sete da minuta da presente ata. DELIBERACAO: A Camara delibera, por
unanimidade, aprovar o relatério de ponderagao da discussao publica e remeter o
dossier da Proposta de Alteragao do Regulamento do Plano Diretor Municipal a
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Assembleia Municipal para efeitos de aprovagao e posterior publicagao em Diario
da Republica. Mais se delibera prorrogar o prazo de alteragao do Regulamento do
Plano por um periodo de trés meses ou noventa dias.-----------------------------------------------------Zero dois zero oito.- Presente uma proposta apresentada pela Vereadora do
Pelouro da Educaoéo, Cultura e Acéo Social, relativa a atribuicao de subsidios as
Associacoes e Coletividades do Concelho para o ano dois mil e dezoito, cuja fotocopia se
encontra inserta de folhas cento e cinquenta e oito a cento e sessenta e quatro da minuta
da presente ata. DELIBERACAO: A Camara delibera, por unanimidade, atribuir os
subsidios as Associagoes e Coletividades do Concelho constantes na Iistagem
anexa a proposta, para o ano dois mil e dezoito, nos termos ai indicados. Mais se
delibera que se proceda a seguinte retiﬁcagao: Onde se lé “AEVlVER” devera ler-se
“Associagéo Empresarial do Vale do Homem”.---------------------------------------------------------------Zero dois zero nove.- Uma informacao, subscrita pelo Chefe da Divisao de
Educacao e Proniu-rim Social, relativa a atribuicao de apoio ﬁnanceiro, no montante de €
500,00 (quinhentos euros), ao Grupo Desportivo de Prado, para apoiar a participacao do
atleta Tiago Alves nos Campeonatos da Europa de Sub vinte e um em Taekwondo, cuja
fotocopia se encontra inserta de folhas cento e sessenta e cinco a cento e sessenta e sete
da minuta da presente ata. DELIBERACAO: A Camara delibera, por unanimidade,
atribuir um apoio ﬁnanceiro no montante de € 500,00 (quinhentos euros) ao Grupo
Desportivo de Prado, para fazer face aos encargos com a participagao do jovem

atleta Tiago Alves nos Campeonatos da Europa de Sub vinte e um, que decorrerao
na Cidade de Varsévia (Polonia), entre os dias oito e onze de novembro de dois mil
e dezoito.---------------------------------------------------—- -------------------------------------------------------------Zero dois dez.- Presente uma proposta apresentada pelo Senhor Vereador do
Pelouro do Ambiente, Desporto e Atividade Economicas, relativa a atribuicao de subsidios
aos Clubes Federados do Concelho que militam nas diversas divisoes e escaloes, nas
modalidades coletivas, de acordo com a referida proposta, cuja fotocopia se encontra
inserta de folhas cento e sessenta e oito a cento e setenta da minuta da presente ata.
DELIBERACAO: A Camara delibera, por unanimidade, atribuir os subsidios aos
Clubes Federados do Concelho, referente ao ano desportivo dois mil e dezoito
barra dois mil e dezanove, que militam nas diversas divisoes e escal6es, nas
modalidades coletivas.---------------------------------------------------------------------------------------------Zero dois onze.- Uma informacao, subscrita pelo Chefe da Divisao de Educacao
e Promooao Social, relativa a atribuicéo de apoio ﬁnanceiro, no montante de € 1.739,27
(mil setecentos e trinta e nove euros e vinte e sete céntimos), ao Grupo Desportivo de
Prado, para pagamento do lMl - lmposto Municipal sobre lmoveis, para os ﬁns constantes
da respetiva informacao, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas cento e setenta e um
a cento e setenta e trés da minuta da presente ata. DELIBERACAO: A Camara delibera,
por unanimidade, atribuir o apoio ﬁnanceiro ao Grupo Desportivo de Prado, no
montante de € 1.739,27 (mil setecentos e trinta e nove euros e vinte e sete
céntimos), para os ﬁns referidos na respetiva informagao.----------------------------------------------Zero dois zero doze.- Presente a proposta apresentada pelo Vereador do
Ambiente, Desporto e Atividades Economicas, relativa ao tarifario para o ano dois mil e
dezanove a aplicar aos servicos municipais de abastecimento publico de égua, de
saneamento de aguas residuals urbanas e de gestao dos residuos solidos urbanos, cuja
fotocopia se encontra inserta de folhas cento e setenta e quatro a cento e oitenta e dois
da minuta da presente ata. -----------------------------------------------------------------------------------4
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----------Os Senhores Vereadores do Partido Socialista solicitam “Que se fundamente
economioo ﬁnanceiramente os valores que constam desta proposta, em especial a tarifa
de disponibilidade de agua entre trinta mm a cinquenta mm, que sofre um aumento de
vinte e cinco por cento, a tarifa de disponibilidade de saneamento para o comércio, que
sobre um aumento de vinte e sete por cento, a tarifa de saneamento doméstico entre os
dezasseis metros cubicos e os vinte e cinco metros cubicos, que sofre um aumento de
quarenta e sete por cento, e a tarifa para o comércio que por metro cubico sofre aumento
de trinta e oito por cento."----------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente esclarece Que: “o tarifario de abastecimento publico de
agua, de saneamento de aguas residuals urbanas e de gestao dos residuos solidos
urbanos, foi elaborado de acordo com principios que possam contribuir para o equilibrio e
sustentabilidade destes servioos e com principios que assegurem um uso mais eﬁciente
da agua de abastecimento publico. Teve-se ainda em consideracao, no ambito da
elaboragéo desta proposta, um desagravamento nos primeiros escaloes no que diz
respeito aos tarifarios da agua e do saneamento, assim como um cuidado especial para
os consumidores economicamente mais fragilizados para os quais é disponibilizado um
tarifario especial que permite o acesso a estes servigos com custos muito reduzidos.
Acresce, ainda, que se mantém em vigor as isencoes de pagamento das tarifas de ligacao
em novos ramais quer de saneamento quer de abastecimento de agua, desde que 0
pedido seja efetuado nos trinta dias seguintes a entrada em funcionamento das novas
redes. A estes aspetos acresce, ainda, o facto do Concelho de Vila Verde disponibilizar
estes servicos a um custo inferior aquele que é praticado pelos sistemas multimunicipais
cuja responsabilidade pelo abastecimento é das empresas maioritariamente participadas
pelo prc'>prio Estado."--------------------------------------------------------------------------------------------

----------Os Senhores Vereadores do Partido Socialista, no seguimento, declararam:
“Lamenta-se a auséncia da fundamentacao economica e ﬁnanceira para os tarifarios
agora analisados”-----------------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERACAO: A Camara delibera, por maioria, com os votos contra dos
Senhores Vereadores do Partido Socialista, aprovar a proposta apresentada pelo
Vereador do Ambiente, Desporto e Atividades Economicas, relativa ao tarifario para
o ano de dois mil e dezanove a aplicar aos servigos municipais de abastecimento
publico de agua, de saneamento de aguas residuais urbanas e de gestao dos
residuos solidos urbanos.--------------------------------------------------------------------------------------------Os Senhores Vereadores do Partido Socialista apresentam a seguinte
declaragao: O executivo Partido Social Democrata, pela mao do Vereador do Ambiente,
Desporto e Atividades economicas, vem propor ao executivo municipal deste municipio de
Vila Verde um novo tarifario para vigorar no ano de dois mil e dezanove, relativo aos
servicos de abastecimento de agua, saneamento e residuos solidos urbanos. Em
simultaneo, o executivo Partido Social Democrata, ontem brindou-nos com uma noticia
falsa (fake new), difundida pelo jornal "O Vilaverdense", em que se anuncia um suposto
<<desagravamento» no valor da agua e saneamento. Analisemos entao a proposta do
executivo Partido Social Democrata: Depois de um aumento brutal no ano transato ao
nivel dos residuos solidos urbanos acompanhados por uma deterioracao do servico que
tem resultado em inumeras queixas por parte da populacéo, eis, agora, que este
executivo Partido Social Democrata se propoe a fazer um aumento brutal no
abastecimento de agua sem que tenham sido realizados investimentos dignos de registo
neste tipo de infraestrutura, e um aumento brutal no saneamento quando as obras foram
objeto de candidaturas a fundos comunitarios e ﬁnanciadas em oitenta e cinco por cento
5
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de um montante global a rondar os 3.000.000,00 € (trés milhoes de euros). Para
consumidores domésticos, a proposta de tarifario apresentada para o servico de
abastecimento de agua prevé uma ligeirissima reducao de um virgula onze por cento no
custo da agua para escalao de zero a cinco metros cubicos, contrapondo-se a esta
reducao um aumento de trés virgula trinta e trés por cento no escalao de seis a dezasseis
metros cubicos, trés virgula catorze por cento no escalao de dezasseis a vinte e cinco
metros cubicos e de trés virgula cinquenta e sete por cento no escalao superior a vinte e
cinco metros cubicos. Na taxa de disponibilidade o aumento proposto é de dez virgula
dezassete por cento para ligaooes em diametro inferior a vinte e cinco mm, sendo 0
aumento em média superior a vinte virgula oitenta e sete por cento nas ligacoes de
diametros superiores. Para o comércio, servicos, industria, e fornecimentos temporarios,
sazonais ou eventuais o aumento proposto para o metros cubico de agua consumido é de
quatro virgula quarenta e um por cento e para a taxa de disponibilidade o aumento
proposto é de vinte e sete virgula doze por cento. Para Entidades publicas, estatais e
instituiooes de utilidade publica e associacoes sem ﬁns lucrativos o aumento para 0 metro
cubico de agua proposto é de trés virgula trinta e trés por cento e para a taxa de
disponibilidade o aumento proposto é de treze virgula cinquenta e seis por cento.
Relativamente ao servico de saneamento, o executivo Partido Social Democrata para
utilizadores domésticos apresenta uma proposta de tarifario que prevé no escalao de zero
a cinco metros cubicos uma reducao do custo de esgoto produzido em funcao da agua
consumida de cinco virgula trinta e oito por cento, contrapondo a esta reducao um

aumento de quinze virgula trinta e nove por cento no escalao de seis a quinze metros
cubicos, de quarenta e sete virgula trinta e um por cento no escalao de dezasseis a vinte
e cinco metros cubicos, de noventa e oito virgula quarenta e seis por cento no escalao
superior a vinte e cinco metros cubicos e de dez virgula dezassete por cento na taxa de
disponibilidade. Para Entidades publicas, estatais e instituicoes de utilidade publica e
associacoes sem ﬁns lucrativos 0 aumento veriﬁcado ao nivel do saneamento é de quinze
virgula trinta e nove por cento para o metro cubico de égua residual e de treze virgula
cinquenta e seis por cento para a taxa de disponibilidade. Para o comércio, servicos,
industria, e fornecimentos temporarios, sazonais ou eventuais 0 aumento proposto para o
metro cubico de agua residual é de trinta e oito virgula quarenta e seis por cento e para a
taxa de disponibilidade é de vinte e sete virgula doze por cento. Perante estes numeros,
ao contrario do que o executivo Partido Social Democrata anunciou na imprensa, nao
restam duvidas quanto ao brutal aumento do tarifario que penaliza nao so as familias
como ainda as empresas e o comercio que vém aumentados os seus custos, com
consequéncia ao nivel do emprego e da captacao de novos investidores para o concelho.
Este brutal aumento registado no tarifario levou-nos a fazer contas para a situacao
particular de um agregado familiar composto por quatro pessoas e sem direito a tarifario
social. Considerando um consumo diério por pessoa de apenas cento e cinquenta litros, o
consumo mensal de agua é de dezoito metros cubicos. Para este volume de agua
consumido, o encargo com abastecimento de agua seré aumentado em trés virgula
noventa e dois por cento e o encargo com o saneamento seré de catorze virgula noventa
e seis por cento. Este novo tarifario traduz-se num pesado aumento na fatura mensal para
este agregado! Para um agregado familiar composto por cinco pessoas, o aumento sera
ainda superior! Nao restam duvidas, portanto, quanto a real dimensao do aumento
proposto pelo executivo Partido Social Democrata para o tarifério relativos aos senricos de
fornecimento de agua e recolha de saneamento e residuos solidos urbanos. Assim como
nao restam duvidas que este tarifario, pelos elementos que nos foram remetidos para
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analise, nao podera contar com o voto favoravel do Partido Socialista. Em primeiro lugar
porque consideramos que este brutal aumento do tarifario nao esta alinhado com o
aumento médio dos custos ao consumidor e com a inflacao. Em segundo lugar porque o
tarifario proposto deveria ter sido fundamentado com um estudo economico e ﬁnanceiro
que contabilizasse todos os custos e proveitos que concorrem para a deﬁnicao dos
tarifarios, mas pelos elementos fornecidos tudo aponta para a sua inexisténcia, o que
torna desde logo ilegal o tarifario proposto. Por tudo isto os Vereadores do Partido
Socialista votam contra a proposta apresentada para o tarifario.------------------------------------------Os membros do executivo Partido Social Democrata apresentam a seguinte
declaragao: Apesar de estar praticamente concluido um vasto conjunto de inten/encoes,
tendo em vista a melhoria das infraestruturas de agua e de serem ja bem visiveis no
terreno os sinais da realizacao de um conjunto alargado de obras publicas, em diversas
Freguesias do nosso Concelho, visando um aumento generalizado da rede de
saneamento, naquele que é considerado um investimento sem precedentes, cifrado num
valor global superior a sete milhoes de euros os quais irao permitir que a taxa de
cobertura se eleve para além dos setenta e cinco por cento, dando assim cumprimento a
uma das grandes prioridades deﬁnidas por este Executivo Municipal, que apenas
pretende, por esta via, melhorar a qualidade de vida das populagoes. A proposta
contempla um desagravamento das tarifas pratioadas nos primeiros escaloes, quer no
que respeita ao preco da agua, quer no tocante ao preoo do saneamento. De igual modo,
a nossa proposta sustenta uma preocupacao adicional para com os consumidores

economicamente mais fragilizados, designadamente através da disponibilizagao de um
tarifario social, especialmente vocacionado para os agregados familiares mais
desfavorecidos e carenciados, o qual, reﬁra-se, nao sofre qualquer aumento.
Considerando que no seguimento destas preocupacoes sociais, esta proposta mantém
também a consagragao da isencao do pagamento de tarifas de ligacao e de execucao
para os ramais de agua e saneamento a todas as familias cujo rendimento mensal per
capita seja igual ou inferior a metade do salario minimo nacional, nao compreendemos
por isso a posicao contra protagonizada pela oposicao Socialista; Por outro lado, nao
alcangamos a justeza deste voto do Partido Socialista, precisamente (conforme se referiu)
num momento em que o Municipio realiza um forte investimento em infraestruturas de
agua e de saneamento e se oferece uma coerente politica de isencoes universais para
todas as novas ligacoes de agua e saneamento, realizadas nos trinta dias subsequentes a
construgao de novos ramais, procurando-se que, desta forma, o fator economico nao seja
um impeditivo de acesso a estes servicos publicos essenciais por parte das populacoes.
Finalmente, considerando que em termos de esforgo familiar e de equidade social se
salvaguarda igualmente a circunstancia de nao ter sido descurada a preocupacao com a
dimensao dos agregados familiares mais alargados, através de um tarifario
especiﬁcamente dirigido as familias mais numerosas, e que, ao baixarmos,
simultaneamente, os precos dos primeiros escaloes de agua e de saneamento, estamos a
favorecer a formacao de consumidores ambientalmente mais responsaveis, bem como a
proteger, por via de regra, os consumidores com menores recursos. Assim, tendo em
consideracao 0 acima exposto, o Executivo Social Democrata vota favoravelmente a
presente proposta.--------------------------------------------------------------------------------------------------------Zero dois treze.- Presente o processo zero um barra dois mil e dezoito barra
onze, em que ﬁgura como requerente Regaco Solene , S.A., referente a uma construcao infraestruturas, sita no lugar de Padrao, Freguesia de Soutelo, para deliberacao sobre
aceitacao da caucao pelo Municipio como garantia da execugao das obras de
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urbanizagao, no valor de 51.013,00 euros (cinquenta e ummil e treze euros) ao abrigo do
disposto no artigo cinquenta e quatro do Regime Juridico de Urbanizagao e Ediﬁcacao,
seja garantida através da hipoteca de uma fracao predial destinada a comércio, tendo em
consideragao a avaliacao constante da informacao técnica constante o respetivo
processo, cuja fotocopia se encontra inserta a folhas cento e oitenta e trés e cento e
oitenta e quatro da minuta da presente ata. DELIBERACAO: Deliberado, por
unanimidade, aceitar a caucao no valor de 51.013,00 euros (cinquenta e um mil e
treze euros), ao abrigo do disposto no artigo cinquenta e quatro do Regime Juridico
de Urbanizagao e Ediﬁcacao, através da hipoteca de uma fracao predial destinada a
comércio, tendo em consideragao o teor da avaliacao constante da informagao
técnica datada de doze de novembro de dois mil e dezoito do processo zero um
barra dois mil e dezoito barra onze, em nome de Regago Solene, S.A.------------------------------Zero dois catorze.- Presente o processo zero trés barra dois mil e dezoito barra
setecentos e quarenta e cinco, em nome de Fernando Barros da Silva, sito na Rua
Condestavel Dom Nuno Alvares Pereira, da Freguesia de Vila Verde e Barbudo, para
emissao de parecer ao abrigo do disposto no numero um, do artigo cinquenta e quatro, da
Lei numero noventa e um barra noventa e cinco, de dois de setembro, na redacao que Ihe
foi conferida pela Lei numero setenta barra dois mil e quinze, de dezasseis de julho,
relativo ao pedido de certidao para efeitos de compropriedade, de acordo com as

informacoes técnicas constantes do processo, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas
cento e oitenta e cinco a cento e oitenta e oito da minuta da presente ata.
DELIBERACAO: A Camara delibera, por unanimidade, emitir parecer favoravel para
emissao de certidao de compropriedade, ao abrigo do artigo cinquenta e quatro,
numero um da Lei numero noventa e um barra noventa e cinco, de dois de
setembro, nos termos da informacao técnica da Divisao de Urbanizacao e
Ediﬁcagao e 0 parecer do Chefe da Divisao de Urbanizagao e Ediﬁcagao,
constantes do processo zero trés barra dois mil e dezoito barra setecentos e
quarenta e cinco.-------------------------------------------------------------------------------------------------—---Procedeu-se a leitura da minuta da reuniao do executivo, a qual foi aprovada por
todos os elementos presentes na reuniao. ------------------------------------------------------------------------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 onze horas e quinze minutos, da qual para constar e devidos efeitos foi
lavrada a presente ata que vai ser devidamente assinada, consignando-se que todas as
deliberacoes dela constante foram aprovadas em minuta no ﬁnal da reuniao, nos temwos
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.-----

OPresidente da Camara,
OSecretario
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