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ATA DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DE 30110/2019
---------~Aos trinta dias do mes de outubro, do ano de dois mil e dezanove, reaiizou-se uma
reuniéio extraordinéria da Camara Municipal de Vila Verde, no edificio dos Pagos do
Conceiho, sob a Presidénoia do S-e'nhorAnténio Fernando Nogueira Cerqueira Vileia, na
quaiidade de Presidents deste Orgao Autarquico, com a presenga dos Senhores
Vereadores, Manuel de Oiiveira Lopes, Julia Maria Caridade Rodrigues Fernandes,
Patricio Jose Correia Pinto Araujo, Jose Augusto Margal Morals, Luis Loureiro de Castro e
Claudia da Conceigao Caohetas Pinto. -----------------------------j-i--------------------------------------~~~~~~~~~-Secretariou o Técnioo Superior Nuno Miguel Lomba da Mota.~~--~---—-~----------------------------Verificada a presenga do numero legal de Vereadores foi pelo Senhor Presidente
da Camera, deciarada abeita a reuniao eram catorze horas e trinta minutos. -------------------~
---------~EXPEDiENTE: O que segue, aoompanhado de todos os prooessos para
verifioagao cia Exoeientissima Ediiidade. ----------------------------------------------------------------------------ZERO UM.- DiVERSOS.- Zero um zero um.- Presente a proposta do Orgamento e
Grandes Opgoes do Plano para dois mil e vinte barra dois mil e vinte e trés, e demais
eiementos que a integram, para efeitos do disposto na alinea 0), do numero um, do artigo
trinta e trés, do Anexo I, da Lei numero setenta e cinoo barra dois mil e treze, de doze de
setembro, e do disposto no numero um, do aitigo quarenta e cinoo, da Lei numero setenta
e trés barra dois mil e treze, de trés de setembro, cuja fotocopia se encontra inserta de
foihas treze a trezentos e noventa da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Camara
deiibera, por maioria, com a abstengéo dos Senhores Vereadores do Partido
Sociaiista, aprovar a submissao da proposta do Orgamento e Grandes Opgoes do
Plano para dois mil e vinte barra dois mil e vinte e trés, e demais eiementos que a
integram, a Assembieia Municipal, para efeitos de aprovagao, nos termos do
disposto na alinea c), do numero um, do artigo trinta e trés, do Anexo i, da Lei
numero setenta e cinoo barra dois mil e treze, de doze de setembro, e do disposto
no nflmero um, do artigo quarenta e cinco, da Lei mimero setenta e trés barra dois
mil e treze, de trés de setembro.------------------------------------------------------------------------------------Os Senhores Vereadores do Partido Sociaiista apresentam a seguinte
deciaragéio: Os eleitos do Partido Sooialista apresentaram mais de ‘£00 (oem) propostas
para eiaboragao do Piano e Oroamento Municipal para dois mil e vinte. Com essas ideias
tentamos oontribuir para o inverter de prioridades da autarquia que tem prejudioado o
desenvoivimento eoonémico e social do nosso Concelho. infeiizmente, verifioamos que
varias das medidas estruturantes que apresentamos para o desenvolvimento do Conceiho
e para melhoria das oondigoes de vida dos \./ilaverdenses nao foram atendidas pela
maioria Social Demoorata. Este piano e Orgamento agora apresentados pela maioria
Social Demoorata é a prova que este Exeoutivo esta gasto de ideias. Com mais de vinte
anos no poder, nao conseguiu reinventar-se e repete, ano apos ano, as mesmas ideias e
as mesmas prioridades. Pelo menos podiam ter aproveitado as ideias que os Vereadores
do Partido Sociaiista lhes fizeram ohegar com trés semanas de antecedéncia. ----------------~~

~~~~~~~~~~Numa analise mais técnica veriféca-se:----------------------------------------~-~--~-~---------------------Execucéo da receita - No seguimento daquiio que tem sido habitual em anos
anteriores, o Exeoutivo Partido Social Demoorata apresenta uma proposta de orgamento
que oonsideramos absolutamente irrealista, em especial no que se refere ao investimento
que se propoe reaiizar, rubrica que oonsideramos de extrema importancia. Peia anaiise
dos exeroioios de dois mil e dezasseis, dois mil e dezassete e dois mil e dezoito os desvios
entre a Reoeita de Capital orgamentada e a sua execugao apresenta consecutivamente
valores bastante divergentes. Esta situaoao é tanto mais grave porque represents uma
incapacidade orénioa deste Executive Pariido Social Dernocrata em aproveitar fundos
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comunitarios. Nesse aspeto, recai sobre este Executivo Partido Social Democrata tamanha
inercia, la que no ano ole dois mil e dezasseis executou apenas 349.267 € (trezentos e
quarenta e nove mil e duzentos e sessenta e sete euros) em fundos comunitarios, no ano
de dois mil e dezassete executou apenas 217.654 € (duzentos e dezassete mil e
seisoentos e cinquenta e quatro euros) e em dois mil e dezoito executou apenas1.868.132
€ (um milhao oitocentos e sessenta e oito mil e cento e trinta e dois euros) em fundos
oomunitarios, numeros que nesse ano ficaram bastante aquém dos 7.736.556 € (sete
miihoes setecentos e trinta e seis mil e quinhentos e cinquenta e seis euros)
orcamenlados. Por muita retorica e desculpas que o Partido Social Democrata procure
lanoar para esconder esia inércia, os nlimeros falam por si: -----------------------------------------—
----------Recelta Capital Despesa Capital - Anos Orgamento Execugao % Orgamento
Execugéo %.: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------~Dois mil e dezasseis 10.688.575 6.492.080 61% 10.379.559 9.845.288 95%»-----~~~
----------Dols mil e dezassete 5.657.032 2.477.145 44% 8.536.343 6.226.502 73%----------------------Dols mil e dezoito 7.331.749 3.875.356 53% 9.493.851 8.457.381 89%-~-~-----------~
---------~Processos iudiciais: As responsabilidades contingentes associadas a processos
ludiciais deverlam sea" motivo de preooupacao acrescida, contudo assistimos nos diversos
documentos de prestacao de conlas e orcamento que este Executivo nao expressa o real
impacto que estas decisoes podem ter na estrutura financeira do Municlpio. Na prestacao
cie contas de dois mil e dezoito, apresentado no inicio deste ano, para provisoes de
processos judiciais em curso esta registado um valor de 1.565.293 € (um mllhéo
quinhentos e sessenta e cinoo mil e duzentos e noventa e tres euros), no entanto no
mesmo documento é referido que no processo mil duzentos e trinta e trés/zero nove
ponto.0BEBRG, 0 valor da agao somando os pedidos de ambas as autoras e de 2.150.000
€ (dois miihoes cento e cinquenta mil euros), o qual acrescido de juros, podera ascender
ao montante de 2.800.000 € (dois milhoes e oitocentos mil euros), e no processo trezentos
e dezanove barra dez ponto ZBEBRG, o pedido indemnizatorio é de 1.601.576 € (um
milhao seiscentos e um mil e quinhentos e setenta e seis euros), acrescido de juros
ascends na atuaiidacle a cerca de 1.950.000 € (um milhao e novecentos e cinquenta mil
euros). De referir alnda que no mesmo documento sac referidos diversos processos sobre
os quais nao foi fella quaiquer Provisao e que ascendem a 491.498 € (quatrocentos e
novenla e um mil e quatrocentos e noventa e oito euros), sendo que a alguns deles nao
esta atribuido qualquer valor. Consideramos pouco prudente que 0 Executivo se iimite a
obrigacao legal de apenas fazer referéncia a existéncia das acoes em Tribunal. Uma
oondenacao tera um lmpacio muito signiflcativo na execucao do orcamento e nao
verificamos essa posslbilidade refleticla no documento apresentado. -----------------------------~~
----------Carga fiscal: Esle orcamento é um documento que, também neste aspeto, refiete
uma logica de continuidade nas opgoes poiiticas em relagao aos exercicios anteriores. Nos
anos de dois mil e dezassete e dois mil e dezoito os impostos indiretos subiram de
109.439 € (cento e nove mil e quatrocentos e trinta e nove euros) para 262.134 €
(duzentos e sessenta e dois mil e cento e trinta e quatro euros), 0 orcamento para dois mil
e vinte prevé a manutengao de elevados valores de impostos (238.404 € (duzentos e trinta
e oito mil e quatrooentos e quatro euros)). Em relacao aos impostos diretos, este Municlpio
beneficia da conjuntura nacional iavoravel refletida nurn crescimento economico
susteritavel que permits uma recelta signiflcativa, no exercioio de dois mil e dezoito
corresponcieu a vinte virguia sete por cento do total da receita. Para o exercicio de dois mil
e vinte o orcamento prevé um valor de 5.625.316 € (cinoo milhoes e seiscentos e vinte e
cinoo mil e trezenlos e dezasseis euros) que corresponds a caiorze virguia vinte por cento
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do total da receita, mas tal como nos exercicios anteriores o valor aumenta em termos
relativos, porque esta sob orcamentado, e em termos percentuais, dada a ja mais que
certa lncapaciclade do Executivo em executar a receita de capital. --------------------------------~---------~lnvestimento: Somos uma oposicao consciente da necessidade de investimento
no Conceiho, que em varies aspetos estamos muito aquém das necessidades da
populacao e muito abaixo da media nacional. Por isso temos votado favoravelmente as
decisoes de investimento em infraestruturas de abastecirnento de agua, saneamento, vias
rodoviarias e outras. Todavia, este Executivo Partido Social Democrata, ano apos ano
demonstra uma enorme lricapacidade em realizar os investirnentos a que se propoe. No
ano de dois mil e dezassete o Executivo orcamentou um total de despesas de capital no
valor de 10.757937 € (dez milhoes setecentos e cinquenta e sete mil e novecentos e trinta
e sete euros) e executou apenas 6.226.502 € (seis miihoes duzentos e vinte e seis mil e
quinhentos e dois euros), dos quais 2.873.036 € (dois miihoes oitocentos e setenta e tres
mil e trinta e seis euros) representaram aquisicao de bens de investimento. No ano de dois
mil e dezoito orcamentou 16.025976 € (dezasseis miihoes e vinte e cinoo mil e
novecentos e setenta e seis euros) e executou 8.457.381 € (olto milhoes quatrocentos e
cinquenta e sete mil e trezentos e oitenta e um euros), dos quais 5.548.126 € (cinco
mllhoes quinhentos e quarenta e olto mil e centos e vinte e seis euros) representam
aquisicao de bens de investimento. Para dois mil e vinte esta orcamentado um valor de
13.4-26.722 € (treze milhoes qualrocentos e vinte e seis mil e setecentos e vinte e dois
euros) que oonsideramos, face ao que tem acontecido em anos anteriores, nao ser de todo
expectavel que o Executivo Partido Social Democrats tenha capacidade de 0 executar.---M
----------Numa anaiise golitica: Nao podemos concordar, de forma aiguma, com a inversao
de prioridades refletida em algumas das rubricas deste documento: ----------------------------------------A Camara, enquanto prevé gastar cerca de um milhao e meio de euros em festas e
eventos, prevé apenas 25.000 (vinte e cinoo mil) euros para habitacdes sociais e adia
investlmentos no abastecimento de agua; ---------------------------------------------------------------------------So com a promocao do Namorar Portugal, a Camara prevé gastar mais de 200.000
(duzentos mil) euros mas para as Ecovias do Homem/Cavado, Vade e Neiva apenas prevé
1.500 (mil e quinhentos) euros para construcao de cada uma delas, em dois mil e vinte;--------------Relalivamente a Variants a Estrada Nacional Cenio e Um a Camera nao prevé
nenhuma verba, nem SEC|Li6l’ para um estudo fundamentador da sua necessidade e nao
prevé qualquer investimento que permita concretizar o Parque industrial da Ribeira do
Neiva; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Executivo Partido Social Democrats fala ainda na necessidade de um no de
acesso a A3, mas esquece-se de que aquanclo da construcao dessa auto-estrada, os
entao eleitos do Partido Social Democrata de Vila Verde boicotaram o processo de
negociacao de um no de acesso a A3 entre Barceios e Vila Verde, nao subscrevendo
posicoes da Comissao para as Grandes Questoes Concelhias, so porque na ocasiao era
Primeiro-Ministro o Senhcr Proiess0rAnibal Cavaco Silva (Partido Social Democrata). Fol
alias o unico Partido Concelhio que nao subscreveu as reivindicacoes Concelhias!----------~--------~Existem milhares de euros classificados em rubricas pouco transparentes, cuio
verdadeiro destirio se desconhece, pratica habitual e continuada deste executivo que
veementemente condenamos; ------------------------------------------------------------------------------------------Sobre o Ensino Superior: Ha muitos anos o Partido Sociaiista defende a
implanlacao de um polo do Ensino Superior nas instalacéies da antiga Escola Primaria de
Vila Verde. E, pois, com agrado que vemos este projeto aparecer neste piano para dois mil
e vinte. Ficamos a saber que a aularquia pretende requalificar 0 edificio, mas desconhece3/7
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se em prolundidade para que s com que parceiros, e todostemos na msmoria a suposta
parcerla com a Univsrsidade do Minho para a “Casa do Conhscimento", que néio passa de
urn fiasco que custou aos Vilaverdensss cerca de trés milhoes de euros. Temos inslstido
ao longo dsstes anos que é possivsl a concretizacao de um projeto de Ensino Superior na
nossa tsrra e esperamos que els saia definitivamsnts do papel durante 0 ano de dois mil e
vinte, mas é preciso bons parceiros s fugir a tentacao de servir outros interesses pessoais,
chamando ao processo instituicoes de snsino que nada tem a ver com 0 Conceiho ou com
a regiao so porque dessa forms se podera promover empregos ds amizades pariidarias.
Por tudo o que foi exposto, s dsslgnadamente por nao terem sido incluidas medldas que
propusemos e consideramos ssssnciais para 0 desenvolvimento do Concelho de Vila
Verde e melhoria da qualidade de vida dos Vilaverdenses, mas também porque nao
passamos cheques em branco a quem ao longo dos anos nao tem demonstrado
capacidade de sxecucao s nao dsrnonstra ter visao progressista para a nossa terra,
abstemo-nos na votacao do presents Plano e Orcamsnto Municipal. ----------------------------~~
--------~~O Senhor Presidents da Camara e os Senhores Versadores do Partido Social
Democrata apresentam a seguinte declaragaoi Como é svidsnte, os membros do
Partido Social Democrats nas se reveem na visao pesslmista apresentada pelo Partido
Socialisia. Assim, 0 presents documents (Grandes Opcoss do Piano e Orcamento dois mil
e vinte dois mil s vinte e tres) represents as principals linhas de rumo estratsgico que
perspetivamos para 0 Munlcipio de Vila Verde. Ele contém, para o Partido Social
Democrata, os vetorss sssencials que garantem o dessnvoivimento do tsrritorio do
Concelho e, consequsntemsnts, a elevacao dos patamares de qualidade ds vida para
todcs os Vilaverdsnses. Nests documento estao eisncadas as principals opcoes s linhas
de forca de uma politics orientada para a prossecucao das seguintes granes metas: ----------------~-Um forte investimento na Educacao, visando concluir o processo de rsnovacao de
todo o Parque Escoiar com a reabilitacao das Escolas EB 2,3 ds Vila Verde s da Vila de
Prado, manterido-se investimentos ds grands rsievancia na Acao Social Escolar
(garantindo os transportss, as rsfeicoes, o prolongamento dos horarios e o fornecimento
ds materials escoiares) que viabilizam a plena integracao de todas as criancas em Escolas
modernas s cada vez melhor apstrechadas s onde ss proporciona uma educacao ds
crsscente quaiidade; -------------------------------------------------------------------------------------------~~
----------Uma aposta no reforco e rnodernizacao das infrasstruluras basicas, com relevancia
para as redss viaria, de abastscimsnto de agua s de saneamento basico; --------------------------------Uma atencao especial a protecao do ambiente s a valorizacao dos rscursos
naturals e paisagisticos, com particular atencao a rscoiha s valorizacao dos residues
solidos urbanos, a presewacao dos recursos florestais, a rsqualiticacao e promocao das
margens dos principals cursos de agua concelhios e das areas de lazer, a construcao de
clclovias s ecovias s a eficiéncia ensrgética da iiuminacao pubilca e dos equipamsntos
municipais e a promocao ds uma cada vez maior consciéncia civica e ambiental; ----------------------Uma aposta no apoio as famliias, a infancia e juventuds s aos mais idosos, com
particular atencao para cs mais desfavorecidos, sempre de bracos dados com todas as
Associacoss s lnslituicoss Concslhias, parceiras inconiornaveis no processo de
dssenvolvimsnto da Culture, do Dsspoito s da Promocao Social; --------------------------------------------Um forte investimento na requaiilicacao urbanistica de relevantes espacos e
equipamentos municlpais de que se dsstacam as intsrvencoes de reabllitacao das pracas
publicas da Vila ds Prado, 0 projsto da Adega Cultural e respstiva area envolvsnts (Parque
da Vila), e as multiples intsrvsncoes de Rsqualificacéio dos Centros Civicos das
Frsguesias; --------------------------------------------------------------------------------------------------------~
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----------Uma efirmacao de nossa idsntidede através da promoceo e velorlzaceo do rico
patrimonio material e imateriel do Conceiho, salisntando~se 0 investimento nos importantss
sventos-encore como acoss esssncieis cls valorlzacao territorial s ds divulgacao dos
produtos locals, vetorss essencieis de dlnemizecéio da sconomia local e do fortalscimsnto
de promocao e atraceo turisticas; ---------------------------------------------------------------------------~
----------Uma politica fiscal sstavel dsstinade e gerentir a necessaria sustsntebilideds
financeire s, em simulteneo, a nao onerer sxcessivaments as families e as smpresas, ---------------A modernizecao administrative visendo a simplificacao e desmaterializegao dos
processos e uma maior proximidads dos servicos aos cidadeos e as smpresas. -------------»»
----------A slaboracao do presents exercicio orcamentel bessia~se em critérios de
sustsntabilidade e rigor economics s financsiro mantsndo, no ssssncial, um quadro fiscal
que procure ser atrativo para as families e pare es smpresas: o imposto Municipal sobre
lmoveis mantem-se no nivel mais baixo de zero virgula tres por cento, sendo reduzido para
as families com dois cu mais filnos; sao gerentidas isencoes de taxes urbanisticas as
families carsnciedas s aos jovsns eté trinta s cinoo anos; mantem-ss os epoios eo
investimento com issncoes das taxes urbanisticas aplicaveis aos empreendimsntos
turisticos, agropecuarios, florsstais s industriais; as pequsnes smpresas sec issntes do
pagamento ds derrame; e reebiiitaceo ds edificios situedos em arses ds reebilitaceo
urbane continuem a bsnsficier de releventss bensficios fiscais; as lnstituicoss s
essociacoes vssm rsconhscido 0 seu relsvante papel social beneficiando genericamsnts
de issncoss de taxes municipais; mantérn~ss as isencoss s o terifario social no ambito das
tarifas da agua e do seneamento basico. Reisvante pare o presents exerciclo é o
smpenlio colocedo na eceo dsstinada e aproveitar todos os rscursos proporcionados peios
fundos comunitarios, condicao essenciai pare viabilizar relsventes invsstimentos nos
equipamsntos de Educacao s Sauds, ne mobilidade sustentavel, ne rsquelificeceo
urbanistice ds sdificios s especos publicos, nos servicos basicos ds ebastscimento ds
agua e saneamento basico, ne valorizaceo snergetica dos edificios, etc. De igual modo,
perspetiva~se o quedro de rscursos humanos indispensavel e concretizaceo das
competencies s atribuicoes proprias do Municiplo s ao dessnvolvlmento dos projetos e
elividades descritas no presents Piano. O reconhecimsnto de importancia s vaiorizeceo
profissional dos trabalhadores como eiemento estruturente ds toda a atividede municipal
constitui, tembém, urn elemento fundamental de estretégia prosssguida e que conste do
presents documents. Apostamos numa gestao transparsnts, bessada na sustentabilidede
s equilibrio financeiro patents no controlo e rsducao da divide municipal ds longo s medic
prazo e ne capacidade da tesourarie que apressnte um prazo medic de pagemsntos a
fornscsdores de olto dies (em iunho ds dois mil s dszenove, conforms dados da Direceo
Gerel das Auterquias Locals). Dentro dests quadro, sncaramos 0 futuro com otimismo e
psrspetivamos torner possivsi o exercicio das competencies s atribuicoes proprias dos
Orgaos Munlcipais com vista ao dessnvolvlmento de acoss e projstos que permitem
responder as nscessicladss e enseios dos Vileverdsnses. Equilibrado e cerectsrizado pelo
rigor financeiro, nortsado por uma protunde consciencia social s com um forte pendor de
investimento em setores estretégicos para o dessnvolvlmento do Conceiho, para e
atratividede territorial e para a mslhorla das condicoes ds vida dos Vileverdsnsss, o
presents orcemsnto apressnta uma estrutura de recsita que ascends a 39.599443 (trinta
e nove milhoss quinhentos s novente e nove mil s quatrocentos e quarsnta s tres) euros,
dssciobrando~se em 28.105.878€ (vinte s seis milhoss cento s clnco mil e oitocentos s
sstente e oito euros) de recsitas correntes e 13.493.555€ (trezs milhoss quatrocentos e
novente e trés mil quinhentos e clnquenta e cinco euros) de recsitas ds capital. Por sua
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vez, a despssa dssdobra~se em 23.119.927€ (vinte e trss miihoes cento s dszenove mil e
novscentos s vinte e sets euros) para despesas corrsntes e 16.479.506€ (dezasseis
miihoes quatrocentos e sstenta s nove mil e quinhentos e seis euros) para despesas de
capital, cifrando-ss estas ultimas em cerca de quersnta s um virguie sessenta s um por
cento da despssa prsvista. Daqui se conclui que e recsita corrente financiera parts
significativa de despssa ds capital, o que e bastants rsveledor do reforco do investimento
na components global da despssa. Afirmemos o nosso empenho em promovsrmos o
dessnvolvlmento integrado ds todo o tsrritorio municipal e o progresso economico e social
que ambicionamos proporcionar a todos os Vileverdsnsss, contando, para o efeito, com o
contribute ineslimavel de todas as Juntas de Fregussia, perceiras incontornaveis dssts
procssso de dessnvolvlmento. Dedicersmos, por isso, todo o nosso esforco e empenho
em concretizar os projetos e obistivos due aqui apresentamos oonvictos de que sstamos
no rumo certo com o objstivo de concretizer o projeto ds dessnvolvlmento que
contratualizamos com todos os Vilevsrdenses no presents mandate autarqulco. Nests
sentido, os membros do Partido Social Democrats so podem voter favorevelments o
presents documents que integra as Grandes Opcoss do Plano e Orcamsnto (dois mil e
vinte - dois mil e vinte e trés), o Plano de Atividedes s todos os rsstantes slsmentos que o
intsgram. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zero um zero dois.- Pare aprovacao de Excelsntissima Camera, presents a
proposta relative a Dsrrama Municipal para o ano ds dois mil e vinte, cuja fotocopie se
encontra inserta de folhas irezentos e novente e um a trszentos e novente e tres de minute
da presents eta. DELIBERACAO: A Camera delibera, por maioria, com a abstencao
dos Senhores Vereedores do Partido Sociaiista, aprovar a submissao da proposta
relative a Dsrrama Municipal, para o ano de dois mil e vinte, a Assembleia Municipal,
para efeitos de aprovageo.--------------------------------------------------------------------------------------------Os Senhores Vereedores do Partido Sociaiista apresentam a seguinte
declaragaoz A estrutura das taxes do imposto sobre o Rendimsnto das pessoas Colstivas
e bastants complsxa. A texa gsral do imposto sobre o Rendimsnto das pessoas Colstivas
ecrsscs e Serrame Municipal, que pods variar consoente 0 volume ds negocios das
smpresas, s que 0 Executivo hole propoe cobrar a aigumas smpresas ja instaiadas em
Vila Verde. Mantsmos a opinlao de que Vila Verde dsve adotar politices fisceis capazes de
diferenciar positivaments 0 Concelho na regieo e com impacto suficisnte nao so para
ajudar smprsserios a decidirem por investir em Vile Verde, mas tembem apoiar as que ja
esleo insieledas. A eliminacao total da Dsrrama sobre 0 imposto sobre o Rendimsnto des
pessoas Colstivas, defendide pelo Partido Socialista s inscrita nas propostes que
entregemos, tem funcionaclo noutros Concelhos como fator de etratividade cle novos
investimsntos e manutencao das etuais smpresas. Trate-se ds uma msdida que
acreditamos posse contribuir para o dessnvolvlmento do Concelho que em parts é
contempleda pela etual proposta, mes nao o suficisnte. Pelos motivos expostos, os
Vereedores do Partido Socialiste abstem-se na decisao ds fixageo ds taxes ssceionadas
pare e Dsrrama Municipal. -----------------------------------------------------------------------------------------------0 Executivo Partido Social Democrata apressnta a seguinte deciaragao: O
Municipio de Vile Verde, ao longo dos anos, tem vindo a promovsr politices iiscais amiges
dos Vilavsrdensss s dos investidores. Esta proposta e, claraments demonstrative da
intencéio do l\/lunicipio ds promovsr e incentivar as Pequenas e Medias Emprssas e ds
crier conclicoes para que continuem a prosperar no Concelho ds Vila Verde. Deste modo,
este proposta issnta a grands maioria das smpresas do Concelho do pagamento de
Dsrrama e incsntiva a instaiaceo ds novas industries através de lssnoao de Dsrrama nos
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primeiros anos do investimento. Por esta razao, e considsrando que este imposto é um
imposto sobre os lucros das smpresas, muitas deles ssm sede propria no Concelho,
entsnds-se ser justo que qusm obtsm grandes lucros no Concelho posse participer com
uma pequene margem dos lucros para o dessnvolvlmento do mesmo e criacao de
infraestrutures destinadas a instaiacao ds novos investimentos. ------------------------------------—---------Zero um zero trés.- Para aprovacao da Excslsntissime Camera, presents a
proposta do Valor da Taxa do imposto Municipal Sobre lmovsis (iMl) para dois mil e vinte,
cuja fotocopia se encontra inserta a folhas trszentos s novente e quetro e trszentos e
novente e cinoo da minute da presents ate. DELIBERACAO: A Camera delibera, por
unanirnidade, aprovar a submissao da proposta relacionada com Valor da Taxa do
imposto Municipal Sobre lmovsis (lMi), para o ano de dois mil e vinte, a Assembleia
Municipal, para efeitos de aprovagao.-----------------------------------------------------------------------------Os Senhores Vereedores do Partido Socialista apresentam a seguinte
deciaracao: Entendsmos que os agrsgados familiares com um dependents a cargo
deveriam, tembem, beneficiar de desconto no imposto Municipal sobre lmovsis. Era um
sine! de que o Municipio de Vila Verde rsalmente se preocupe com todas as families. E
que a maioria dos agrsgados familiares e composto pelo casal e um filho. Nao obstants,
aprovamos este proposta que contsmpla descontos para agrsgados familiares com dois e
tres ou mais dependeritss e cargo. --------------------------------------------------------------------------~
---------—Zero um zero quatro.- O processo numsro zero tres barre dois mil e dezanove
barre setecentos e sstenta e tres, em nome de Olivia da Cunha Rodrigues Goncelves, sito
no lugar cia Gandara, da Freguesia de Freiriz, para emissao do compstente parecsr,
tsnclente a emissao ds certidao de compropriedade, ao abrigo do ertigo cinquenta e
quetro, numsro um, de Lei numsro novente s um barre novente e cinco, ds dois de
setsmbro, ne redacao que lhs foi confsrida pela Lei numsro sstenta barre dois mil e
quinzs, de dszasseis de julho, tsndo em oonsideracao o teor das informecoes técnicas
conslentes do processo, cuja iotocopia se encontra inserla de folhas trezentos e novente s
seis a trezentos s novente s nove da minute da presents ate. DELIBERACAO: A Camera
deiibera, por unanimldacle, emitir parecer favoravei para emissao de certidao de
compropriedade, ao abrigo do artigo cinquenta e quetro, numsro um, da Lei numsro
noventa e um barra novente e cinco, de dois de setembro, na redagao que ihe foi
conferida pela Lei numsro sstenta barre dois mil e quinze, de dezasseis de julho,
tsndo em conta as intormagoes constantes no referido processo.---------------------------~
----------Procedeu~ss a lsiture da minute da rsuniao do executivo, a quel foi aprovada por
todos os slsmentos presentes na rsuniao. ------------------------------------------------------------------------—E nada mais hevendo a iratar, pelo Senhor Presidents foi declareda encerreda a
reuniao sram dezasssis horas, da quel para constar e devidos efeitos foi lavreda a
presents ate que vai ser devidamente assinada, consignando-se que todas as
deliberegoss dsla constants foram aprovadas em minute no final de rsuniao, nos termos
do numsro tres do artigo cinquente e sets da Lei numsro sstenta e cinoo barre dois mil e
ireze, ds doze de sstembro, para surtir efeitos imedietos.---------------------------------------------------~~E su, Nuno Miguel Lomba da Mote, Tscnico Superior, a redigi, subscrevi s assino.-»~
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