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----------Aos dezassete dias do mes de abril, do ano de dois mil e dezanove, realizou-se uma
reuniao ordinéria da Cémara 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 Autérquico, com a presenga dos Senhores Vereadores, Manuel de
Oliveira Lopes, Julia Maria Caridade Rodrigues Fernandes, Patricio Jose Correia Pinto
Araujo, Jose Augusto Margal Morais, Luis Loureiro de Castro e Claudia da Conoeioao
Caohetas Pinto. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------Secretariou o Técnico Superior Nuno Miguel Lomba Mota.-----------------------------------
----------Verificada a presenga do numero legal de Vereadores foi pelo Senhor Presidente da
Cémara, declarada aberta a reuniao eram nove horas e trinta minutos. -----------------------------
----------BALANCETE: Presente o resumo diério da Tesouraria relativo ao dia dezasseis do
mes de abril do ano dois mil e dezanove que acusava um saldo pecuniério de dois milhoes
duzentos e sessenta mil cento e sessenta euros e sessenta e dois céntimos, cuja fotooopia
se encontra inserta a folhas vinte e quatro e vinte e cinco da minuta da presente ata. ----------
----------EXPEDIENTE: O que segue, acompanhado de todos os processos para verificaoao
da Excelentissima Edilidade. ------------------------------------------------------------------------------------
----------Presente, para aprovagao da Excelentissima Cémara, a ata da reuniao ordinaria de
zero um de abril de dois mil e dezanove, cuja fotooopia se encontra inserta de folhas vinte e
seis a trinta da minuta da presente ata. DEL|BERA(;AOI A Cémara delibera, por
unanimidade, aprovar a referida ata.-----------------------------------------------------------------------
----------ANTES DA ORDEM DO DIA:-------------------------------------------------------------------------
----------Foi entregue aos Senhores Vereadores do Partido Socialista uma informagao sobre
a empreitada designada por “Requalificagéo e Modernizaoao da Escola Basica de Prado”,
cuja fotocopia se encontra inserta de folhas trinta e um a trinta e cinco da minuta da
presente ata. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------Apresentado, e aprovado, por todo o Executivo Camarério, um voto de pesar pelo
falecimento do antigo Comandante da Corporagao dos Bombeiros Voluntarios de Vila
Verde, Excelentissimo Senhor Arlindo Lago e Sousa, manifestando a familia as mais
sentidas condoléncias, cuja fotocopia se encontra inserta a folhas trinta e seis da minuta da
presente ata. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
—-------ZERO UM.- CONHECIMENTOS BARRA RAT|FlCA(;6ES.- Zero um zero um.-
Para conhecimento da Excelentissima Camara, presente 0 despacho do Vereador da
Qualidade, Ordenamento e Gestao do Territorio, relativo a toleréncia de ponto no dia vinte e
dois de abril (segunda-feira de Pascoa), nos termos do referido despacho, cuja fotocopia se
encontra inserta a folhas trinta e sete da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A
Cémara toma conhecimento.---------------------------------------------------------------------------------
----------ZERO DOlS.- D|VERSOS.- Zero dois zero um.- Uma informagao prestada pela
Chefe da Diviséo de Recursos Humano, Dr.“ Dulce Filipe, sobre a Primeira Alteragao ao
Mapa de Pessoal de dois mil e dezanove, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas trinta
e oito a cinquenta e seis da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: Deliberado, por
maioria, com a abstengao dos Senhores Vereadores do Partido Socialista, proceder a
Primeira Alteragao ao Mapa de Pessoal de dois mil e dezanove, nos termos propostos
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na informagao da Dr.‘ Dulce Filipe. Remeta-se o assunto a Assembleia Municipal,
para efeitos de aprovagao.------------------------------------------------------------------------------------
—------Os Senhores Vereadores do Partido Socialista apresentam a seguinte
declaragao: abstemo-nos por se tratar de matéria eminentemente administrativa.-------
----------Zero dois zero dois.- Presente o processo numero zero um barra dois mil e dezoito
barra quatrocentos e sessenta e sete, em nome de Simao Anselmo Peixoto Machado,
respeitante a uma construcao de habitacao sita no lugar de Cachada, da Freguesia de
Coucieiro, para deliberacao do orgao executivo municipal sobre a aceitacao de que os
muros de vedacao sejam mantidos, ao abrigo do § primeiro, do artigo sessenta, da Lei
numero dois mil cento e dez, de dezanove de agosto de mil novecentos e sessenta e um,
tendo em consideracao o teor das informacoes técnicas constante do processo, cuja
fotocopia se encontra inserta de folhas cinquenta e sete a sessenta e um da minuta da
presente ata. DELIBERAQAO: Deliberado, por unanimidade, aceitar que os muros de
vedacao sejam mantidos, ao abrigo do § primeiro, do artigo sessenta, da Lei numero
dois mil cento e dez, de dezanove de agosto de mil novecentos e sessenta e um,
tendo em consideragao o teor das informacoes técnicas da Divisao de Urbanizagao e
Edificagao, de treze margo de dois mil e dezanove, e da Divisao de Ambiente e Obras,
de treze de fevereiro de dois mil e dezanove, constantes do processo numero zero
um barra dois mil e dezoito barra quatrocentos e sessenta e sete, em nome de Simao
Anselmo Peixoto Machado.-----------------------------------------------------------------------------------
----------Zero dois zero trés.- Presente o processo zero um barra dois mil e oito barra dois
mil cento e trinta e sete, em nome de Rosa Maria de Brito Cacao, referente a uma
construcao de habitagéo, sita no lugar de Premedelos, Freguesia de Valoes, para
deliberacao sobre a caducidade da licenca ao abrigo do disposto no numero cinco, do artigo
setenta e um, do Regime Juridico de Urbanizacao e Edificacao, por forca da aplicacao da
alinea d), do numero trés, do referido artigo, e de acordo com as informacoes constantes do
processo, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas sessenta e dois a setenta e um da
minuta da presente ata. DELIBERAQAO: 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 Urbanizagao e Edificacao, por forca da
aplicacao da alinea d), do numero trés, do referido artigo, de acordo com as
informagoes constantes no processo zero um barra dois mil e oito barra dois mil
cento e trinta e sete, em nome de Rosa Maria de Brito Cacao.---------------—----------------
----------Zero dois zero quatro.- Presente o processo zero um barra dois mil e dezoito barra
quatrocentos e dois, em nome de Domingos de Oliveira Ferreira, sito no lugar de Fonte, da
Freguesia de Soutelo, para deliberacao adequada, visando o reconhecimento de que o
acerto de areas previsto no numero dois, do artigo cento e trés, do Regulamento do Plano
Diretor Municipal de Vila Verde, nao prejudica o correto ordenamento do territorio, tendo em
conta as informacoes técnicas constantes do processo, cuja fotocopia se encontra inserta
de folhas setenta e dois a setenta e nove da minuta da presente ata. DELIBERAQAO:
Deliberado, por unanimidade, reconhecer que o acerto de areas previstas no numero
dois, do artigo cento e trés, do Regulamento do Plano Diretor Municipal de Vila Verde,
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nao prejudica o correto ordenamento do territorio, tendo em conta as informagoes
técnicas constantes do processo numero zero um barra dois mil e dezoito barra
quatrocentos e dois, em nome de Domingos de Oliveira Ferreira.------------------------------
----------Zero dois zero cinco.- Presente, para emissao de certidao de compropriedade, o
processo zero trés barra dois mil e dezanove barra duzentos e dezasseis, em nome de
Adelino Barbosa Caridade, sito no Lugar da Carvalhosa, Freguesia de Vila Verde e
Barbudo, ao abrigo do artigo cinquenta e quatro, numero um, da Lei numero noventa e um
barra noventa e cinco, de dois de setembro, na redacao que lhe foi conferida pela Lei
numero setenta barra dois mil e quinze, de dezasseis de julho, tendo em consideracao o
teor das informacoes técnicas constantes do processo, cuja fotocopia se encontra inserta
de folhas oitenta a oitenta e cinco da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Cémara
delibera, por unanimidade, emitir parecer favoravel relativamente a 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, na redagfio que
lhe foi conferida pela Lei numero setenta barra dois mil e quinze, de dezasseis de
julho, tendo em conta o teor das informagoes constantes no processo zero trés barra
dois mil e dezanove barra duzentos e dezasseis, em nome de Adelino Barbosa
Caridade.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------Zero dois zero seis.- Presente o processo numero zero um barra dois mil e
dezassete barra seiscentos e dezanove, em nome de Anabela Gomes Vieira Saraiva,
respeitante a uma construcao de habitacao sita no lugar de Regada, da Freguesia da Lage,
para deliberacao do érgéo executivo municipal sobre a proposta de manutencao do muro
de vedacao, ao abrigo do § segundo, do artigo sessenta, da Lei numero dois mil cento e
dez, de dezanove de agosto de mil novecentos e sessenta e um (Regulamento Geral das
Estradas e Caminhos Municipais), tendo em conta as informacoes técnicas constantes do
processo, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas oitenta e seis a noventa e trés da
minuta da presente ata. DELIBERAQAO: Deliberado, por unanimidade, aceitar a
proposta de manutengao do muro de vedagao, ao abrigo do § segundo, do artigo
sessenta, da Lei dois mil cento e dez, de dezanove de agosto de mil novecentos e
sessenta e um, dado que, conforme propoe a requerente, “o muro de vedacao
confinante com a via publica, seré para manter por conta da fachada do edificio, nao
havendo lugar a qualquer tipo de ampliacao ou modificagao, o mesmo manter-se-a
por conta da fachada existente confinante com a estrada, nao havendo lugar a
qualquer tipo de ampliacao”, este respeita a regularidade do alinhamento definido
pelas construcoes preexistentes e pelas razoes de facto e de direito constantes das
informacoes técnicas, onde se reconhece que “nao ha inconveniente para o interesse
publico da viagao e nao prevé a necessidade de demolicao para melhoria das
condigoes de transito, por se tratar de estrada ou caminho municipal que, dada a sua
localizagao e caracteristicas fisicas, nao pode ser objeto de intervengao,
concretamente, de alargamento”.---------------------------------------------------------------------------
----------Zero dois zero sete.- Uma proposta apresentada pelo Senhor Vereador da
Qualidade, Ordenamento e Territorio, sobre a consolidacao definitiva da mobilidade
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intercarreiras da colaboradora Carla Isabel Pinho e Silva, cuja fotocopia se encontra inserta
de folhas noventa e quatro a noventa e nove da minuta da presente ata. DELlBERA(}AO: A
Camara delibera, por maioria, com a abstengao dos Senhores Vereadores do Partido
Socialista, aprovar a consolidacao definitiva da mobilidade intercarreiras da
trabalhadora Carla Isabel Pinho e Silva, nos termos da proposta apresentada.------------
----------Os Senhores Vereadores do Partido Socialista apresentam a seguinte
declaragaoz abstemo-nos por se tratar de matéria eminentemente administrativa. --------------
----------Zero dois zero oito.- Uma proposta, apresentada pela Vereadora da Educacao,
Cultura e Acao Social, Dr.“ Julia Fernandes, para designacao como representante do
Municipio para integrar o Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de Prado, o
Presidente da Junta de Freguesia da Vila de Prado, José Albano Viana Bastos, em
substituicao da Técnica Superior de Educacao, Judite Pregueiro, cuja fotocopia se encontra
inserta a folhas cem da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: Deliberado, por maioria,
com a abstencao dos Senhores Vereadores do Partido Socialista, designar como
representante do Municipio para integrar 0 Conselho Geral do Agrupamento de
Escolas de Prado, o Presidente da Junta de Freguesia da Vila de Prado, José Albano
Viana Bastos, em substituicao da Técnica Superior de Educacao, Judite Pregueiro.----
----------Os Senhores Vereadores do Partido Socialista apresentam a seguinte
declaragao: Temos sérias duvidas quanto a politizacao dos Conselhos Gerais Escolares,
por estar ainda muito fresco na memoria de todos, aquilo que se passou na Escola
Secundaria de Vila Verde.----------------------------------------------------------------------------------------
----------A Senhora Vereadora da Educaciio, Cultura e Acao Social da Cémara
Municipal de Vila Verde apresenta a seguinte declaracao: De acordo com a legislacao
em vigor, os Conselhos Gerais dos Agrupamentos de Escolas e das Escolas nao Agrupadas
sao constituidas por vinte e um elementos, entre Professores, Assistentes Técnicos e
Operacionais, representantes das Associacoes de Pais e Encarregados de Educagao,
representantes do Municipio e representantes da comunidade local. Também esta previsto
na Lei que os trés representantes do Municipio possam estar ligados ao Municipio ou a
Junta de Freguesia. Relativamente ao Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de
Prado tem ali representacao a Vereadora da Educacao, o Chefe da Divisao de Educacao e
Promocao Social e, a p8l'lIll' deste momento, o presidente da Junta da Freguesia de Prado.
Relativamente a Escola Secundaria de Vila Verde, o Diretor foi democraticamente eleito
pelos vinte e um elementos que constituem 0 Conselho Geral. ----------------------------------------
----------Zero dois zero nove.- Uma informacao prestada pelos elementos que compoem o
juri para apreciacao das candidaturas tendentes Atribuicao de Bolsas de Estudo a alunos do
Ensino Superior residentes no Concelho de Vila Verde, cuja fotocopia se encontra inserta
de folhas cento e um a cento e doze da minutada presente ata. DELIBERAQAO: A Camara
delibera, por unanimidade, atribuir as Bolsas de Estudo aos alunos do Ensino
Superior residentes no Concelho de Vila Verde, nos termos propostos na
informagao.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------Zero dois dez.- Para apreciacao e homologacao da Excelentissima Cémara,
presente a ata do Juri do Concurso Publico para Atribuicao de Habitacao Social em Parada
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de Gatim, cuja fotocopia se encontra inserta a folhas cento e treze e cento e catorze da
minuta da presente ata. DELIBERAQAO: Deliberado, por unanimidade, homologar a ata
do JL'|ri do Concurso Publico para Atribuicao de Habitacao Social em Parada de
Gatim.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------Zero dois onze.- Presente o processo zero um barra dois mil e dezasseis barra
duzentos e oitenta e oito, em nome de Maria Goretti Nogueira da Silva Barros, referente a
uma construcao - anexo ao edificio principal, sita na Rua Ega de Queiros, Freguesia da
Lage, para deliberacao sobre a caducidade da licenca ao abrigo do disposto no numero
cinco, do artigo setenta e um, do Regime Juridico de Urbanizacao e Edificacao, por forca da
aplicacao da alinea d), do numero trés, do referido artigo, e de acordo com as informacoes
técnicas constantes do processo, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas cento e
quinze a cento e dezassete da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Camara
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
Urbanizacao e Edificacao, por forga da aplicagao da alinea d), do numero trés, do
referido artigo, de acordo com as informagoes técnicas constantes no processo zero
um barra dois mil e dezasseis barra duzentos e oitenta e oito, em nome de Maria
Goretti Nogueira da Silva Barros.---------------------------------------------------------------------------
----------Zero dois doze.- Para apreciacao e aprovacao por parte da Excelentissima
Camara, presentes os documentos de Prestacao de Contas de dois mil e dezoito, nos
termos do disposto no artigo trinta e trés, numero um, alinea i), da Lei numero setenta e
cinco barra dois mil e treze de doze de setembro, e posterior remessa a Assembleia
Municipal para apreciacao e votacao nos termos do disposto no artigo vinte e cinco, numero
dois, alinea l), da referida Lei, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas cento e dezoito a
quinhentos e oitenta e quatro da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Camara
delibera, por maioria, com os votos contra dos Vereadores do Partido Socialista,
aprovar a Prestagao de Contas. Remeta-se a Assembleia Municipal para os efeitos
previstos no artigo vinte e cinco, numero dois, alinea I), da Lei numero setenta e
cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro.---------------------------------------------------
----------Os Senhores Vereadores do Partido Socialista apresentam a seguinte
declaragao e anexam dez documentos, cujas fotocopias se encontram insertas de folhas
quinhentos e oitenta e cinco a quinhentos e noventa e quatro: A prestacao de contas da
autarquia para dois mil e dezoito poe a descoberto varios aspetos menos esclarecidos e até
de duvidosa veracidade para os quais temos vindo a alertar ao longo do mandato. O
documento apresentado, conforme demonstraremos a seguir, mais nao é do que uma
cortina de fumo sobre uma gestao camararia pouco transparente, que sonega informacao
aos Vereadores sem Pelouro, que apaga dividas que estavam certificadas pelos revisores
de contas e que classifica muitos milhares de euros em rubricas pouco claras, nao sendo
explicito onde sao gastas tais verbas. No que diz respeito ao investimento, este executivo
nao foi capaz de aproveitar a conjuntura nacional de retoma economica para alavancar o
acesso a fundos comunitarios. Nos ultimos trés anos a média anual de execucao de fundos
comunitarios ronda os 800.000 euros (oitocentos mil euros) (documento um em anexo). No
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ano de dois mil e dezoito, o executivo Partido Social Democrata propos-se executar 8,3
(oito virgula trés) milhoes de euros em fundos comunitarios. A prestacao de contas reflete o
falhanco dessas expectativas. A autarquia executou apenas 1,8 (um virgula oito) milhoes de
euros, uma vez mais em contraciclo com a propria dinémica do Concelho de Vila Verde que
em termos de iniciativa privada e empresarial foi dos concelhos que mais candidaturas tem
apresentado. Mas fazendo uma analise mais detalhada aos numeros e rubricas do
Relatorio de Contas de dois mil e dezoito desta autarquia, em especial relativamente ao
investimento, 0 executivo Partido Social Democrata continua a demonstrar uma enorme
falta de oapacidade de investimento, conforme fica demonstrado pela analise a execucao
do orcamento. As Despesas de Capital executadas no valor de 8,4 (oito virgula quatro)
milhoes de euros, representam apenas cerca de cinquenta e dois por cento do valor inscrito
no orcamento inicial previsto para dois mil e dezoito, que apontava para um valor de 16
(dezasseis) milhoes de euros. Esta incapacidade de investimento esta impreterivelmente
associada a dificuldade de captar Receitas de Capital. Nao basta demonstrar boa vontade e
inscrever no orcamento inicial uma verba de 11 (onze) milhoes de euros em receitas para
depois executar apenas 3,8 (trés virgula oito) milhoes, o que representa apenas trinta e dois
virgula quarenta e nove por cento (documento dois em anexo). No que diz respeito a
despesa municipal, fica aqui demonstrado que estas contas nao refletem, nem nunca
refletiram o real estado financeiro da autarquia. Desde logo porque a responsavel pela
Divisao de Administracao e Financas, responsavel pela elaboracao do documento de
prestacao de contas, assumiu por escrito que "apagou” uma divida de 26 (vinte e seis) mil
euros a Escola Profissional Amar Terra Verde, que estava inscrita e certificada no relatorio
de contas de dois mil e dezassete, e que surge no relatorio de contas de dois mil e dezoito
como existente a um de janeiro e saldada a trinta e um de dezembro de dois mil e dezoito,
sem que para tal a autarquia tenha efetuado qualquer pagamento (documento trés ponto
um em anexo)! A mesma responsavel pela Divisao de Administracao e Financas, que
assume ter apagado a divida (documento trés ponto um), poucos meses antes comunicou a
sociedade revisora de contas, através do oficio S barra duzentos e noventa e cinco barra
dois mil e dezoito que efetivamente existia um valor em conta corrente do municipio
(documento trés ponto dois em anexo). Exige-se aqui uma explicacao por escrito do
Presidente da Camara. E inadmissivel este comportamento de uma dirigente camararia que
num dia diz uma coisa e no outro dia diz o oposto. Perante isto temos o dever de nos
questionar: A autarquia apagou deste relatorio de contas (ou de anteriores) mais alguma
divida desta ou de outra entidade? Como é que esta divida foi auditada e certificada nos
relatorios de contas de anos anteriores, se a mesma — como a responsavel da Divisao de
Administracao e Financas admite - nao esta supoitada por documentos ou contratos? A
autarquia alguma vez pagou valores a entidades sem que tais valores estejam suportados
por contratos ou documentos contabilisticos? Depois da informacao escrita prestada pela
Divisao de Administracao e Financas, assiste-nos o direito de duvidar da veracidade da
organizacao da prestacao de contas apresentada, acreditando que tudo é possivel! Mas,
continuando a analise da despesa, refira-se que no dia util seguinte a disponibilizacao do
relatorio de prestacao de contas aos Vereadores sem Pelouro, os mesmos solicitaram ao
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Presidente de Camara e aos respetivos servicos camararios (documento quatro em anexo)
os seguintes esclarecimentos, relacionados com as rubricas que se indicam:--------------------
----------Listagem dos AJUSTES DIRETOS SIMPLIFICADOS que em dois mil e dezoito
totalizaram 1.483.644€ (um milhao quatrocentos e oitenta e trés mil seiscentos e quarenta e
quatro euros); --------------------------------------------------------------------------------------------------------
—-------Listagem das CONSULTAS PREVIAS, que em dois mil e dezoito totalizaram
1.202.857€ (um milhao duzentos e dois mil e oitocentos e cinquenta e sete euros); -------------
—--------Listagem dos AJUSTES DIRETOS NORMAIS, que em dois mil e dezoito totalizaram
343.070€ (trezentos e quarenta e trés mil e setenta euros). -------------------------------------------
----------Ou seja, no seguimento de varias noticias que dao conta da distribuicao de dinheiro
junto de empresarios ligados ao Partido Social Democrata de Vila Verde, pretende-se saber
quem sao as empresas “escolhidas" e que receberam estes ajustes e consultas de 3 (trés)
milhoes de euros. Se tem ou nao ligacoes partidarias e se ha ou nao varios empresérios,
com varias empresas a prestar sen/icos a autarquia, contornando a Lei. Ficamos sem
resposta. Esperamos em vao um esclarecimento do Senhor Presidente de Camara mas
este optou por dar instrucoes aos sen/icos para que nao seja facultada a informacao aos
Vereadores sem Pelouro. lnformacao que néo é mais do que uma mera listagem
informatica, obtida com recurso a uma consulta imediata na aplicacao utilizada pela
autarquia. Em funcao deste comportamento, pairam fortes suspeitas sobre a forma como a
Cémara “distribui" anualmente esta verba e se nao o estara a fazer por “amiguismo” ou
“partidarismo“. Ainda no que diz respeito a despesa, solicitamos esclarecimentos
(documento quatro em anexo) sobre varios milhares (milhoes) de euros distribuidos por
rubricas opacas e pouco claras. Questionamos concretamente estes movimentos,
solicitando que nos apresentassem extratos contabilisticos justificativos dos valores:----------
----------Orgaos da Autarquia:------------------------------------------------------------------------------------
----------Zero um zero trés zero um zero um zero nove - Pessoal em qualquer outra
situacao/102.673,56€ (cento e dois mil seiscentos e setenta e trés euros e cinquenta e seis
céntimos)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------Zero um zero trés zero um zero um um um — Representacao/33.634,29€ (trinta e
trés mil seiscentos e trinta e quatro euros e vinte e nove céntimos)----------------------------------
----------Zero um zero trés zero um zero dois um trés - Outros Suplementos e
Prémios/28.927,03€ (vinte e oito mil novecentos e vinte e sete euros e trés céntimos)---------
----------Zero um zero trés zero dois zero dois um trés - Deslocacoes e estadas/9.622,94€
(nove mil seiscentos e vinte e dois euros e noventa e quatro céntimos)-----------------------------
----------Zero um zero trés zero dois zero dois um cinco — Formacao/9.697,10€ (nove mil
seiscentos e noventa e sete euros e dez céntimos)-------------------------------------------------------
—--------Zero um zero trés zero dois zero dois um sete — Publicidade/28.881,46€ (vinte e oito
mil oitocentos e oitenta e um euros e quarenta e seis céntimos)--------------------------------------
----------Zero um zero trés zero dois zero dois dois zero - Outros Trabalhos
Especializados/96.358,75€ (noventa e seis mil trezentos e cinquenta e oito euros e setenta
e cinco céntimos)---------------------------------------------------------------------------------------------------
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----------Zero um zero trés zero dois zero dois dois cinco - Outros Servicos/42.451,70€
(quarenta e dois mil quatrocentos e cinquenta e um euros e setenta céntimos)-------------------
----------Area de SuporteI------------------------------------------------------------------------------------------
----------Zero dois zero um zero um um um — Representacao/6.999,45€ (seis mil novecentos
e noventa e nove euros e quarenta e cinco céntimos)----------------------------------------------------
----------Zero dois zero dois zero dois dois zero - Outros Trabalhos
Especializados/19.487,26€ (dezanove mil quatrocentos e oitenta e sete euros e vinte e seis
céntimos)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------Zero dois zero dois zero dois dois cinco - Outros Sen/icos/4.117,38€ (quatro mil
cento e dezassete euros e trinta e oito céntimos)----------------------------------------------------------
----------Area Operacional de Planeamento:-----------------------------------------------------------------
----------Zero trés zero um zero um um um — Representacao/6.882,58€ (seis mil oitocentos e
oitenta e dois euros e cinquenta e oito céntimos)----------------------------------------------------------
----------Zero trés zero um zero dois zero dois - Horas extraordinarias/2.935,43€ (dois mil
novecentos e trinta e cinco euros e quarenta e trés céntimos)-----------------------------------------
----------Zero trés zero dois zero um dois um - Outros Bens/40.352,05€ (quarenta mil
trezentos e cinquenta e dois euros e cinco céntimos)----------------------------------------------------
----------Zero trés zero dois zero dois um quatro - Estudos, pareceres, projetos e
consultadoria/922,50€ (novecentos e vinte e dois mil e cinquenta céntimos)----------------------
----------Zero trés zero sete zero um zero trés zero sete - Outros/534.788,12€ (quinhentos e
trinta e quatro mil setecentos e oitenta e oito euros e doze céntimos)-------------------------------
----------Zero trés zero sete zero um zero quatro um trés — Outros/840.291,60€ (oitocentos e
quarenta mil duzentos e noventa e um euros e sessenta céntimos)----------------------------------
----------Area Operacional de Obras e Ambiente:-----------------------------------------------------------
----------Zero quatro zero um zero um um um — Representacao/4.661,97€ (quatro mil
seiscentos e sessenta e um euros e noventa e sete céntimos)----------------------------------------
----------Zero quatro zero um zero dois zero dois - Horas extraordinarias/53.104,16€
(cinquenta e trés mil cento e quatro euros e dezasseis céntimos)------------------------------------
----------Zero quatro zero um zero dois zero quatro - Ajudas de custo/662,45€ (seiscentos e
sessenta e dois euros e quarenta e cinco céntimos)------------------------------------------------------
----------Zero quatro zero dois zero um zero dois nove nove - Outros/47.703,56€ (quarenta e
sete mil setecentos e trés euros e cinquenta e seis céntimos)-----------------------------------------
----------Zero quatro zero sete zero um zero quatro um trés — Outros/40.090,93€ (quarenta
mil e noventa euros e noventa e trés céntimos)------------------------------------------------------------
----------Zero quatro zero sete zero um um zero zero dois — Outro/15.269,22€ (quinze mil
duzentos e sessenta e nove euros e vinte e dois céntimos)--------------------------------------------
----------Area Operacional da Educacao:----------------------------------------------------------------------
----------Zero cinco zero um zero um um um — Representacao/2.337,48€ (dois mil trezentos
e trinta e sete euros e quarenta e oito céntimos)-----------------------------------------------------------
----------Zero cinco zero um zero dois zero dois - Horas extraordinarias/5.943,16€ (cinco mil
novecentos e quarenta e trés euros e dezasseis céntimos)---------------------------------------------
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----------Zero cinco zero um zero dois zero quatro - Ajudas de custo/454,23€ (quatrocentos e
cinquenta e quatro euros e vinte e trés céntimos)---------------------------------------------------------
----------Zero cinco zero dois zero um zero dois nove nove — Outros/93.365,63€ (noventa e
trés mil trezentos e sessenta e cinco euros e sessenta e trés céntimos)----------------------------
----------Zero cinco zero dois zero um dois um - Outros bens/163.333,56€ (cento e sessenta
e trés mil trezentos e trinta e trés euros e cinquenta e seis céntimos)-------------------------------
----------Zero cinco zero dois zero dois um sete - Publicidade/40.756,23€ (quarenta mil
setecentos e cinquenta e seis euros e vinte e trés céntimos)-------------------------------------------
----------Zero cinco zero dois zero dois dois zero - Outros trabalhos
especializados/274.908,87€ (duzentos e setenta e quatro mil novecentos e oito euros e
oitenta e sete céntimos)------------------------------------------------------------------------------------------
----------Zero cinco zero quatro zero oito zero dois zero um - Programas
ocupacionais/101.942,97€ (cento e um mil novecentos e quarenta e dois euros e noventa e
sete céntimos)-------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------Zero cinco zero quatro zero oito zero dois zero dois — Outras/124.419,27€ (cento e
vinte e quatro mil quatrocentos e dezanove euros e vinte e sete céntimos)------------------------
----------Zero cinco zero sete zero um zero um um zero zero dois - Outro/6.446,20€ (seis mil
quatrocentos e quarenta e seis euros e vinte céntimos)-------------------------------------------------
----------Zero cinco zero sete zero um um cinco - Outros investimentos/2.491,15€ (dois mil
quatrocentos e noventa e um euros e quinze céntimos).------------------------------------------------
----------Uma vez mais o Presidente da Camara e os servicos competentes nao
responderam a nenhuma destas questoes. Exigem que os Vereadores sem Pelouro
apreciem estes documentos em poucos dias, mas os mesmos sen/icos camararios em
poucos dias nao conseguem responder a algumas das solicitacoes dos Vereadores sem
Pelouro. Lamentavel. Fica-se a perceber que a autarquia gasta milhoes em rubricas pouco
claras. Fica-se a perceber que ha despesas de representacao e deslocacao avultadas, e
verbas ligadas a area da Educacao que carecem de profundo escrutinio e explicacoes.
Desde logo, porque nesta area da Educacao, observamos que nas rubricas “Outros” estao
lancados 665.414 euros (seiscentos e sessenta e cinco mil quatrocentos e catorze euros).
No que diz respeito a tesouraria, pennanece sobre o Municipio o espectro de
responsabilidades financeiras relevantes em resultado das varias acoes em Tribunal. Para o
efeito foram constituidas provisoes no valor de 1,5 (um virgula cinco) milhoes de euros, que
nao é mais do que o valor que esta autarquia espera ser condenada a pagar em Tribunal.
Destaque para a acao interposta pela SOCIPARQUE, que a resultar em condenacao da
autarquia tera de ser assumida politicamente pelo Presidente de Camara. No Anexo ao
Balanco e a Demonstracao de Resultados ha uma referéncia a regularizacao da venda de
um terreno efetuada em dois mil e cinco (documento cinco em anexo). Apresenta-se como
a diminuicao da rubrica de Resultados Transitados, em 117.775 euros (cento e dezassete
mil e setecentos e setenta e cinco euros) pelo abate de um terreno alienado em dois mil e
cinco. Este movimento efetuado agora em dois mil e dezoito pressupoe que na data da
venda nao foi efetuado 0 movimento contabilistico da venda. Porqué? Alguém ficou com
terrenos do Municipio e nao pagou? Ou pagou em dois mil e cinco e so registaram a
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entrada do dinheiro em dois mil e dezoito? Quem comprou o dito terreno? Exigimos
explicacoes sérias e clarividentes. Também na sintese da Demonstracao de Resultados,
registamos um aumento de 10.000% (dez mil por cento) das Provisoes do Exercicio, que
em dois mil e dezassete eram de 12.500 euros (doze mil e quinhentos euros) e em dois mil
e dezoito serao de 1,3 (um virgula trés) milhoes de euros (documento seis em anexo)!
Porqué? Sera que se abateu o passivo através de engenharia contabilistica igual a que
eliminou a divida a Escola Profissional Amar Terra Verde. Solicitamos explicacoes prévias
por escrito, mas uma vez mais ficamos sem respostas. Exigimos que as mesmas sejam
prestadas de forma séria e clarividente. E também necessario esclarecer as regularizacoes
extraordinarias que constam da Demonstracao de Resultados Extraordinarios que imputa
226.648,54€ (duzentos e vinte e seis mil seiscentos e quarenta e oito euros e cinquenta e
quatro céntimos) a Outros Custos e Perdas Extraordinarias (em que?) e 350.908,99€
(trezentos e cinquenta mil novecentos e oito euros e noventa e nove céntimos) em
Correcoes Relativas a exercicios anteriores (documento sete em anexo). Também aqui
faltam as respostas por parte da Divisao de Administracao e Financas e do Presidente da
Camara. Nao obstante, a autarquia apresenta uma divida total de 16,3 (dezasseis virgula
trés) milhoes de euros, que consideramos muito grave, ja que ha uma exigéncia no curto
prazo (ano de dois mil e dezanove) de 4,2 (quatro virgula dois) milhoes de euros que
manifestamente a autarquia nao tem em tesouraria. Novo empréstimo a caminho para
pagar divida com divida? Uma nota final para informar o executivo Partido Social
Democrata que perante a auséncia da Certificacao Legal das Contas por parte do Revisor,
os Vereadores do Partido Socialista se recusam a assinar a declaracao de responsabilidade
no ambito do processo de prestacao de contas da geréncia de dois mil e dezoito do
Municipio de Vila Verde. Por tudo o que aqui foi exposto, os Vereadores do Partido
Socialista votam contra a Prestacao de Contas da autarquia relativo ao ano de dois mil e
dezoito. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
—-------Os membros do executivo Partido Social Democrata apresentam a seguinte
declaracao: O Executivo do Partido Social Democrata apresenta um relatorio de Prestacao
de Contas claro e inequivoco elaborado sobre critérios rigorosos e precisos, nunca em
momento algum, contrariamente ao que diz o Partido Socialista, foi sonegada qualquer
informacao solicitada no ambito de qualquer procedimento. No que diz respeito a
informacao solicitada pelos Senhores Vereadores do Partido Socialista informo que, apesar
da mesma ter sido solicitada com pouca antecedéncia, os servicos do Municipio
conseguiram em tempo recorde compilar a informacao solicitada e disponibiliza-la no dia
dezasseis de abril, tendo sido comunicado ao Senhor Vereador Jose Morais que a mesma
se encontrava disponibilizada para a mesma poder ser levantada conforme email enviado e
que se junta. O Presidente da Camara e os Vereadores do Partido Social Democrata do
Executivo Municipal sao unanimes em considerar que o Relatorio de Gestao e Prestacao de
Contas referente ao ano economico de dois mil e dezoito, em apreco, evidencia a boa
saude financeira do Municipio de Vila Verde patenteada na elevada taxa de execucao
orcamental da receita, que ascendeu a noventa por cento, e da despesa, que se cifrou em
oitenta e oito por cento. Na verdade, a arrecadacao da receita alcancou os 29.420.146
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euros (vinte e nove milhoes quatrocentos e vinte mil cento e quarenta e seis euros)
(32.511.146€ (trinta e dois milhoes quinhentos e onze mil e cento e quarenta e seis euros)
orcamentados), enquanto a despesa atingiu os 28.645.041 euros (vinte e oito milhoes
seiscentos e quarenta e cinco mil e quarenta e um euros) (32.485.424€ (trinta e dois
milhoes quatrocentos e oitenta e cinco mil e quatrocentos e vinte e quatro euros)
orcamentados). A receita corrente executada (24.863.744€ (vinte e quatro milhoes
oitocentos e sessenta e trés mil e setecentos e quarenta e quatro euros) foi superior a
despesa corrente efetiva (20.187.660€ (vinte milhoes cento e oitenta e sete mil e seiscentos
e sessenta euros), permitindo um aumento da poupanca corrente na ordem dos
4.676.083,58 euros (quatro milhoes seiscentos e setenta e seis mil oitenta e trés euros e
cinquenta e oito céntimos), demonstrando o cumprimento do principio de equilibrio
orcamental e revelando que as receitas correntes permitiram concretizar uma parte das
despesas de capital. No ano em analise, foi igualmente observado o principio do equilibrio
financeiro, uma vez que a execucao da receita corrente cobrada foi superior a despesa
corrente acrescida das amoitizacoes medias de empréstimos de médio e longo prazo,
apresentando um excedente de 2.515 (dois mil e quinhentos e quinze) mil euros. O peso do
investimento em relacao a despesa total fixou-se em trinta e quatro por cento (trinta e um
por cento no ano transato), revelando um acréscimo do investimento em bens de capital em
relacao a dois mil e dezassete. Ademais, foram ainda cumpridos os limites estabelecidos
para os niveis de endividamento, demonstrando, relativamente a dois mil e dezassete, uma
reducao do passivo total (dividas de médio e longo prazo e dividas a terceiros de curto
prazo) na ordem dos 1,75 (um virgula setenta e cinco) milhoes de euros, tendo-se verificado
uma reducao de 1,395 (um virgula trezentos e noventa e cinco) milhoes de euros nos
empréstimos de médio e longo prazo. A frieza e a objetividade destes numeros
consubstanciam, por um lado, o planeamento simultaneamente criterioso, realista e
ambicioso efetuado aquando da elaboracao das Grandes Opcoes do Plano; por outro,
traduzem uma determinada e consistente aposta na conciliacao do rigor orcamental e
consolidacao da situacao financeira com a prossecucao de uma estratégia de concretizacao
de investimentos estruturantes para a modernizacao e o desenvolvimento harmonioso e
sustentado do territorio. Merece também nota de relevo o denodado esforco encetado pelos
servicos técnicos municipais na maximizacao do aproveitamento de fundos comunitarios,
da maior importancia para a realizacao de investimentos estratégicos em setores
nevralgicos para o bem-estar dos Vilaverdenses, designadamente o alargamento da rede
de tratamento de aguas residuals, a requalificacao de edificios e espacos urbanos, a
promocao da mobilidade sustentavel, a requalificacao do parque escolar e de equipamentos
de saude e o desenvolvimento cultural e desportivo. Acrescento, ainda, que a execucao de
fundos comunitarios so nao foi superior pelo facto de o processo de acesso aos mesmos
ser altamente burocratizado e se verificarem atrasos generalizados na abertura e
aprovacao das candidaturas de que cito, como exemplo, a Requalificacao das Escolas EB
dois/trés de Prado e Vila Verde, que tiveram demoras consideraveis quer na aprovacao do
projeto por parte das estruturas regionais quer no cabimento por parte do Ministério da
Educacao. igualmente determinada foram o dinamismo e a oapacidade empreendedora das
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Juntas de Freguesia e das lnstituicoes e Associacées no desenvolvimento do Concelho
pelo seu empenho e colaboracao no fomento dos respetivos setores de atuacao. ---------------
----------Assim e considerando que:----------------------------------------------------------------------------
----------As taxas de execucao da receita e da despesa correntes do Municipio sao
demonstrativas do principio de rigor e prudéncia nos pressupostos enunciados na
preparacao do orcamento; ---------------------------------------------------------------------------------------
----------O Municipio cumpriu o principio de equilibrio orcamental segundo o qual o
orcamento deve prever os recursos necessarios para cobrir todas as despesas e ainda que
as receitas correntes devem ser pelo menos iguais as despesas correntes; -----------------------
----------O equilibrio financeiro, preconizado nos artigos quarenta e oitenta e trés da Lei das
Financas Locais; ----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------Lei numero setenta e trés barra dois mil e treze de trés de setembro, que imp6e que
a receita corrente cobrada bruta deve ser pelo menos igual a despesa corrente acrescida
das amortizacoes medias de empréstimos de MLP, foi integralmente cumprido,
apresentando-se, ainda, um excedente de 2.515 mil euros (dois mil e quinhentos e quinze
euros); -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
—--------As Fun<,:6es Socials abson/eram 4.636 mil euros (quatro mil e seiscentos e trinta e
seis euros) equivalentes a cinquenta e dois por cento do investimento total; ----------- —---------
----------O ano de dois mil e dezoito manteve a tendéncia de diminuicao da divida de médio
e longo prazo, tendo havido uma amortizacao dos respetivos empréstimos em 1,395 (um
milhao e trezentos e noventa e cinco) milhoes de euros, e, por conseguinte, o Municipio se
encontra a cumprir integralmente os limites do endividamento legalmente estabelecido,
reduzindo o seu passivo financeiro e aumentando, concomitantemente, a sua oapacidade
de endividamento; --------------------------------------------------------------------------------------------------
----------O pagamento dos compromissos assumidos com os fornecedores teve lugar em
prazos manifestamente reduzidos, cifrando-se o prazo médio de pagamentos em apenas 9
dias, concorrendo para a boa imagem do Municipio que, assim, contribui, de igual modo,
para a reconhecida melhoria do desempenho da economia local; ------------------------------------
----------Se verificou um claro investimento numa politica educativa de qualidade que visa
proporcionar as criancas e aos jovens as melhores condicoes para que invistam na sua
formacao e no seu futuro; ----------------------------------------------------------------------------------------
----------Se projetou a cultura local como valor identitario e sustentacao para a modernidade
e uma clara demonstracao da enorme vitalidade das forcas vivas concelhias; --------------------
----------Se potenciou a defesa e valorizacao do ambiente e se apostou na crescente
melhoria e no progressivo alargamento dos servicos de distribuicao de agua e de recolha
de residuos solidos e de tratamento de aguas residuals; ------------------------------------------------
----------Se prestou um efetivo apoio as empresas, patente numa politica fiscal que
acarinhou os investidores e reduziu custos de contexto, originando o aumento da producao
de riqueza e a criacao de mais emprego; --------------------------------------------------------------------
----------Se deu continuidade ao investimento numa administracao modernizada, agil, mais
proxima dos cidadaos e, consequentemente, se promoveu a eliminacao de barreiras
burocraticas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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----------O Presidente da Camara e os Vereadores do Partido Social Democrata apresentam
e votam favoravelmente o Relatorio de Gestao e demais documentos de Prestacao de
Contas referente ao exercicio economlco de dois mil e dezoito. ---------------------------------------
----------No seguimento, o Senhor Vereador José Morals apresentou o seguinte
esclarecimento: A informacao que alegadamente me tera sido comunlcada ontem por
email nao responde aos pedidos de esclarecimento formulados pelos Vereadores do
Partido Socialista. Assim, relembra-se dos pedidos de esclarecimento sollcltados:--------------
----------Sollcltou-se por email junto do Presidente da Camara:----------------------------------------
----------No Anexo ao Balanco e a Demonstracao de Resultados, ha uma referéncia a
regularizacao da venda de um terreno efetuada em dois mil e cinco. Este movimento
efetuado agora em dois mil e dezoito pressupoe que na data da venda nao foi efetuado o
movimento contabilistico da venda. Quelra esclarecer e anexar documentacao de suporte
ao movimento. [Nao respondido]-------------------------------------------------------------------------------
----------Explique e apresente documentacao que suporte as regularizacoes extraordinarias
que constam da Demonstracao de Resultados Extraordinarios que imputa 226.648,54€
(duzentos e vinte e seis mil seiscentos e quarenta e oito euros e cinquenta e quatro
céntlmos) a Outros Custos e Perdas Extraordinarias e 350.908,99€ (trezentos e cinquenta
mil novecentos e oito euros e noventa e nove céntimos) em Correcées Relativas a
exercicios anteriores. [Nao respondido]---------------------------------------------------------------------
----------Na sintese da Demonstracao de Resultados um aumento de 10.000% (dez mil por
cento) das Provlsoes do Exercicio, que em dois mil e dezassete eram de 12.500 euros
(doze mil e quinhentos euros) e em dois mil e dezoito serao de 1,3 (um virgula trés) milhoes
de euros. Quelra esclarecer e anexar documentacao de suporte ao movimento. [Nao
respondido]-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------Solicltou-se por email junto do Presidente da Camara:----------------------------------------
----------Listagem dos AJUSTES DIRETOS SIMPLIFICADOS que em dois mil e dezoito
totalizaram 1.483.644€ (um milhao quatrocentos e oitenta e trés mil seiscentos e quarenta e
quatro euros); [Nao respondido]-------------------------------------------------------------------------------
----------Listagem das CONSULTAS PREVIAS, que em dois mil e dezoito totalizaram
1.202.857€ (um milhao duzentos e dois mil e oitocentos e cinquenta e sete euros); Fol
entregue agora, depois de termos votado a prestacao de contas. Carece de anallse
aprofundada. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------Listagem dos AJUSTES DIRETOS NORMAIS, que em dois mil e dezoito totalizaram
343.070€ (trezentos e quarenta e trés mil e setenta euros); Fol entregue agora, depois de
termos votado a prestacao de contas. Carece de anallse aprofundada.-----------------------------
----------Solicitaram-se por email junto do Presidente da Camara extratos detalhados,
identificando o requisitante e o prestador do servico das seguintes rubricas da prestacao de
contas de dois mil e dezoito. Foram agora entregues varias folhas, que estavam impressas
desde as nove horas da manha do dezasseis de abril, nao sendo possivel identificar a
relacao com as contas nem validar os dados sollcitados. [Este pedido nao esta respondido
pols pelas llstagens nao é possivel identificar as contas nem os saldos das mesmas, pelo
que se devolvem as folhas solicitando que se proceda a equlvaléncia da lnformacao com as
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questoes colocadas. Na lnformacao prestada pelos Recursos Humanos é sonegado o nome
dos funclonarlos]----------------------------------------------------------------------------------------------------
—--------Orgaos da Autarquia: ------------------------------------------------------------------------------------
----------Zero um zero trés zero um zero um zero nove - Pessoal em qualquer outra
situacao/102.673,56€ (cento e dois mil seiscentos e setenta e trés euros e cinquenta e seis
céntimos)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------Zero um zero trés zero um zero um um um — Representacao/33.634,29€ (trinta e
tres mil seiscentos e trinta e quatro euros e vinte e nove céntimos)----------------------------------
----------Zero um zero trés zero um zero dois um trés - Outros Suplementos e
Prémlos/28.927,03€ (vinte e oito mil novecentos e vinte e sete euros e trés céntimos)---------
----------Zero um zero trés zero dois zero dois um trés - Deslocacoes e estadas/9.622,94€
(nove mil seiscentos e vinte e dois euros e noventa e quatro céntimos)-----------------------------
----------Zero um zero trés zero dois zero dois um cinco - Formacao/9.697,10€ (nove mil
seiscentos e noventa e sete euros e dez céntimos)-------------------------------------------------------
--------Zero um zero trés zero dois zero dois um sete — Publicidade/28.881,46€ (vinte e oito
mil oitocentos e oitenta e um euros e quarenta e seis céntimos)--------------------------------------
----------Zero um zero tres zero dois zero dois dois zero - Outros Trabalhos
Especializados/96.358,75€ (noventa e seis mil trezentos e cinquenta e oito euros e setenta
e cinco céntimos)---------------------------------------------------------------------------------------------------
----------Zero um zero trés zero dois zero dois dois cinco - Outros Servicos/42.451,70€
(quarenta e dois mil quatrocentos e cinquenta e um euros e setenta céntlmos). ------------------
-----—---Area de Suporte: ------------------------------------------------------------------------------------------
----------Zero dois zero um zero um um um — Representacao/6.999,45€ (seis mil novecentos
e noventa e nove euros e quarenta e cinco céntimos)----------------------------------------------------
----------Zero dois zero dois zero dois dois zero - Outros Trabalhos
Especializados/19.487,26€ (dezanove mil quatrocentos e oitenta e sete euros e vinte e seis
céntimos)-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------Zero dois zero dois zero dois dois cinco - Outros Servlcos/4.117,38€ (quatro mil
cento e dezassete euros e trinta e oito céntimos)----------------------------------------------------------
----------Area Operacional de Planeamento:-----------------------------------------------------------------
----------Zero trés zero um zero um um um — Representacao/6.882,58€ (seis mil oitocentos e
oitenta e dois euros e cinquenta e oito céntimos)----------------------------------------------------------
----------Zero trés zero um zero dois zero dois - Horas extraordinarias/2.935,43€ (dois mil
novecentos e trinta e cinco euros e quarenta e trés céntimos)-----------------------------------------
----------Zero trés zero dois zero um dois um - Outros Bens/40.352,05€ (quarenta mil
trezentos e cinquenta e dois euros e cinco céntimos)----------------------------------------------------
----------Zero trés zero dois zero dois um quatro - Estudos, pareceres, projetos e
consultadorla/922,50€ (novecentos e vinte e dois euros e cinquenta céntimos)-------------------
----------Zero trés zero sete zero um zero trés zero sete - Outros/534.788,12€ (quinhentos e
trinta e quatro mil setecentos e oitenta e oito euros e doze céntimos)-------------------------------
----------Zero trés zero sete zero um zero quatro um trés — Outros/840.291,60€ (oitocentos e
quarenta mil duzentos e noventa e um euros e sessenta céntimos)----------------------------------
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----------Area Operacional de Obras e Ambiente:-----------------------------------------------------------
----------Zero quatro zero um zero um um um — Representacao/4.661,97€ (quatro mil
seiscentos e sessenta e um euros e noventa e sete céntimos)----------------------------------------
----------Zero quatro zero um zero dois zero dois - Horas extraordinarias/53.104,16€
(cinquenta e trés mil cento e quatro euros e dezasseis céntimos)------------------------------------
----------Zero quatro zero um zero dois zero quatro - Ajudas de custo/662,45€ (seiscentos e
sessenta e dois euros e quarenta e cinco céntimos)------------------------------------------------------
----------Zero quatro zero dois zero um zero dois nove nove - Outros/47.703,56€ (quarenta e
sete mil setecentos e trés euros e cinquenta e seis céntimos)-----------------------------------------
----------Zero quatro zero sete zero um zero quatro um trés — Outros/40.090,93€ (quarenta
mil noventa euros e noventa e trés céntimos)--------------------------------------------------------------
----------Zero quatro zero sete zero um um zero zero dois — Outro/15.269,22€ (quinze mil
duzentos e sessenta e nove euros e vinte e dois céntimos)--------------------------------------------
----------Area Operacional da Educacao:----------------------------------------------------------------------
----------Zero cinco zero um zero um um um — Representacao/2.337,48€ (dois mil trezentos
e trinta e sete euros e quarenta e oito céntimos)-----------------------------------------------------------
----------Zero cinco zero um zero dois zero dois - Horas extraordinarias/5.943,16€ (cinco mil
novecentos e quarenta e trés euros e dezasseis céntimos)---------------------------------------------
----------Zero cinco zero um zero dois zero quatro - Ajudas de custo/454,23€ (quatrocentos e
cinquenta e quatro euros e vinte e trés céntimos)---------------------------------------------------------
----------Zero cinco zero dois zero um zero dois nove nove — Outros/93.365,63€ (noventa e
trés mil trezentos e sessenta e cinco euros e sessenta e trés céntimos)--------------------------
----------Zero cinco zero dois zero um dois um - Outros bens/163.333,56€ (cento e sessenta
e trés mil trezentos e trinta e trés euros e cinquenta e seis céntimos)-------------------------------
----------Zero cinco zero dois zero dois um sete — Publicidade/40.756,23€ (quarenta mil
setecentos e cinquenta e seis euros e vinte e trés céntimos)-------------------------------------------
----------Zero cinco zero dois zero dois dois zero - Outros trabalhos
especializados/274.908,87€ (duzentos e setenta e quatro mil e novecentos e oito euros e
oitenta e sete céntimos)------------------------------------------------------------------------------------------
----------Zero cinco zero quatro zero oito zero dois zero um - Programas
ocupacionais/101.942,97€ (cento e um mil novecentos e quarenta e dois euros e noventa e
sete céntimos)-------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------Zero cinco zero quatro zero oito zero dois zero dois — Outras/124.419,27€ (cento e
vinte e quatro mil quatrocentos e dezanove euros e vinte e sete céntimos)------------------------
----------Zero cinco zero sete zero um zero um um zero zero dois — Outro/6.446,20€ (seis mil
quatrocentos e quarenta e seis euros e vinte céntimos)-------------------------------------------------
----------Zero cinco zero sete zero um um cinco - Outros investimentos/2.491,15€ (dois mil
quatrocentos e noventa e um euros e quinze céntimos)-------------------------------------------------
—--------Dos mapas de fluxos de caixas, solicita-se extrato detalhado, identificando o
prestador de servigo e o responsavel pela requisicao, das seguintes rubricas: --------------------
----------Zero um zero trés zero dois zero um dois um - Outros bens/310.097,59€ (trezentos
e dez mil noventa e sete euros e cinquenta e nove céntimos)-----------------------------------------
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----------Zero um zero trés zero sete zero um zero um - Terrenos/178.481,25€ (cento e
setenta e oito mil quatrocentos e oitenta e um euros e vinte e cinco céntimos)-------------------
----------Solicitado por email junto do Presidente da Camara e da Dra. Sofia Sampaio [Nao
respondido]-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------No seguimento da informacao prestada pela Dra. Sofia Sampaio, responsavel pela
Dlvisao de Administracao e Financas da autarquia, relativamente a uma "suposta" anulacao
de divida da autarquia para com a Escola Profissional Amar Terra Verde, questionou-se por
email: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------Na prestacao de contas de dois mil e dezoito, ou em anos anteriores, alguma vez a
autarquia anulou dividas por motivos idénticos, ou seja, anulou dividas a entidades externas
sem lhes efetuar o respetivo pagamento? [Nao respondido]-------------------------------------------
----------Considerando que na prestacao de contas de dois mil e dezassete (e em anteriores)
a autarquia assumia a existéncla dessa divida a Escola Profissional Amar Terra Verde,
questiona-se como foi possivel que tais valores tenham sido valldados pela Dlvisao de
Admlnistracao e Financas e pelo executivo Partido Social Democrata e incluidos nos
respetivos Relatorios de Prestacao de Contas? [Nao respondido]------------------------------------
----------Na prestacao de contas de dois mil e dezoito, ou em anteriores, ha alguma divida a
entidades terceiras que nao esteja devidamente suportada por documentos contabilisticos?
Ou, garante que todos os documentos que constam das prestacoes de contas (dois mil e
dezoito e anteriores) tém todos suporte documental valido? [Nao respondido]--------------------
----------Solicitado por email junto do Presidente da Camara e da Dra. Sofia Sampaio:---------
----------A Dra. Sofia Sampaio referiu na sexta-felra que estaria ocupada a responder a
questoes colocadas pelo Tribunal de Contas. Deduz-se que o Tribunal de Contas tenha
remetido a autarquia oficio(s). Nesse sentido, solicitou-se copia de todos os oficios que o
Tribunal de Contas e a lnspecao Geral de Flnancas dlrigiram a Camara de Vila Verde desde
um de janeiro de dois mil e dezanove até a presente data. [Nao respondido]--------------------
----------0 Senhor Presidente da Camara apresentou a seguinte declaracao: Uma vez
que os membros do Partido Socialista nao procederam ao levantamento dos documentos
disponibilizados, foram os mesmos fornecldos na presente reuniao. Nao obstante os
Senhores Vereadores do Partido Socialista recusaram recebé-los, a excecao das llstagens
dos ajustes diretos — regime normal, as consultas prévias e os procedimentos de
contratacao ao abrigo de acordos quadro. lnforma-se, ainda, que os sen/icos sempre
estiveram disponiveis (e estao) para que todos os processos tirados possam ser
consultados. Juntam-se as copias dlsponibillzadas a minuta da Camara, cujas fotocopias se
encontram insertas de folhas seiscentos e trinta e dois a novecentos e noventa e nove da
minuta da presente ata. -------------------------------------------------------------------------------------------
----------Zero dois treze.- Uma proposta, apresentada pelo Senhor Vereador da Qualidade,
Ordenamento e Gestao do Territorio, Dr. Manuel Lopes, relativa a composicao do juri de
recrutamento para cargos dirigentes, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas
quinhentos e noventa e cinco a seiscentos e vinte e dois da minuta da presente ata.
DELIBERAQAO: Deliberado, por maioria, com a abstencao dos Senhores Vereadores
do Partido Socialista, concordar com a proposta apresentada pelo Senhor Vereador
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do Partido Socialista, concordar com a proposta apresentada pelo Senhor Vereador
da Qualidade, Ordenamento e Gestao do Territorlo, Dr. Manuel Lopes, relativa a
composigao do juri de recrutamento para cargos dirigentes. Remeta-se a Assembleia
Municipal.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------Os Senhores Vereadores do Partido Socialista apresentam a seguinte
declaracao: Abstemo-nos por se tratar de matéria eminentemente administrativa.--------------
----------Zero dois catorze.- Uma informacao, prestada pela Chefe da Dlvisao da Qualidade,
Atendimento e Fiscalizacao, Engenheira Michele Alves, relacionada com a proposta para
constituicao de comissao de vistorias, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas
seiscentos e vinte e trés a seiscentos e vinte e seis da minuta da presente ata.
DELIBERAQAO: A Camara delibera, por unanimidade, concordar com a proposta para
constituigao de comissao de vistorias, nos termos da lnformagao prestada pela Chefe
da Dlvisao da Qualidade, Atendimento e Fiscallzagao, Engenheira Michele Alves.-------
----------Zero dois quinze.- Presente o processo zero um barra dois mil e doze barra
setecentos e oitenta e quatro, em nome de Manuel Francisco Afonso de Oliveira, referente
a uma construcao de uma habitacao, sita no lugar de Fontelo, Freguesia de Soutelo, para
deliberacao sobre a caducidade da licenca ao abrigo do disposto no numero cinco, do artigo
setenta e um, do Regime Juridico de Urbanizacao e Edificacao, por forca da aplicacao da
alinea d), do numero trés, do referido aitigo, e de acordo com as informacoes técnicas
constantes do processo, cuja fotocopla se encontra inserta de folhas seiscentos e vinte e
sete a seiscentos e vinte e nove da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Camara
delibera, por unanimidade, declarar a caducidade da licenga de construgao, ao abrigo
do disposto no nfimero cinco, do artigo setenta e um, do Regime Juridico de
Urbanizacao e Edificacao, por forga da aplicagao da alinea d), do numero trés, do
referido artigo, de acordo com as lnformagoes técnicas constantes no processo zero
um barra dois mil e doze barra setecentos e oitenta e quatro, em nome de Manuel
Francisco Afonso de Oliveira.--------------------------------------------------------------------------------
----------Zero dois dezasseis.- Presente uma proposta apresentada pelo Senhor Presidente
da Camara, relacionada com as acoes previstas para aplicacao da dotacao atrlbuida ao
Municipio de Vila Verde no ambito do Programa de Apolo a Reducao do Tarifario dos
Transportes Ptiblicos, cuja fotocopia se encontra inserta a folhas seiscentos e trinta e
seiscentos e trinta e um da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: Deliberado, por
unanimidade, aprovar a proposta apresentada pelo Senhor Presidente da Camara,
relacionada com as ag6es previstas para aplicagao da dotagao atrlbuida ao Municipio
de Vila Verde no ambito do Programa de Apolo a Redugao do Tarifario dos
Transportes Plfiblicos.-------------------------------------------------------------------------------------------
----------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 trinta 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
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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.-------

o Presidente da Camara, Q?

O Secretario, /M 1
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