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ATA DA REUNIAO ORDINARIA DE 0310212020

----------Aos trés ciias do més de fevereiro, do ano de dois mil e vinte, realizou-se uma
reuniéo ordinaria da Camara Municipal de Vila Verde, no edificio dos Pacos do
Conceiho, sob a Presidéncia do Senhor Antonio Fernando Nogueira Cerqueira Vileia,
na qualidade de Presidents deste Orgao Autarquico, com a presenca dos Senhores
Vereadores, Manuel de Oliveira Lopes, Juiia Maria Caridade Rodrigues Fernandes,
Patricio José Correia Pinto Araujo, José Augusto Marcal Morais, Luis Loureiroi de
Castro e Claudia da Conceigéo Cachetas Pinto. -------------------------------------------------------------Seoretariou 0 Coordenador da Unidade de Contrataoao Pubiica Nuno Miguel
Lomba da Meta. -------------------------------------------------------------------------------------------------------Verificada a presenga do numero iegai de Vereadores foi pelo Senhor
Presidents da Camara, dectarada aberta a reuniéo eram nove horas e trinta minutos.-—----------BALANCETE: Presents 0 resumo diario da Tesouraria reiativo ao dia trinta e
um do mes de janeiro do ano dois mil e vinte que acusava um saldo pecuniario de dois
miihoes quatrocentos e noventa rnii e quatrocentos e sessenta e cinco euros e noventa
e quatro céntimos, ouja fotocopia se encontra inserta a foihas onze e doze da minuta
da presents ata. -------------------------------------------------------------------------------------------------------EXPEDIENTE: O que segue, acompanhado de todos os processos para
verificagéo da Exceienttssima Edilidade. -----------------------------------------------------------------------Presente, para aprovagao da Excelentissima Cémara, a ata da reuniéo
ordinaria de vinte de janeiro de dois mil e vinte, cuta fotocopia se encontra inserta de
folhas treze a dezasseis da minuta da presents ata. DELIBERAQAO: A Céimara
delibera, por unanimidade, aprovar a referida ata.-----------------------------------------------------ANTES DA ORDEM DO DiA:-----~~~------------------------------------------------~-----------------Pelo Senhor Presidente, foi entregue dooumentacao aos Senhores
Vereadores do Partido Socialista, referents a procedimentos de aquisigao no ano de
dois mii e dezanove (ajustes diretos - regime normal, ajustes diretos simpiificados e
consults prévias), conforms documentos que ficam anexos a respetiva ata, cujas
fotocopias se encontram insertas de folhas dezassete a duzentos e oitenta da minuta
da presents ata. -------------------------------------------------------------------------------------------------------Deciararam os Senhores Vereadores do Partido Socialista: “Reoebemos a
listagern dos ajustes ctiretos simplificados, regime normal e consultas prévias,
referentes ao ano cfe dois rnii e dezanove, continuando em faita a listagem dos ajustes
diretos simptificados de dois mi! e dezoito e dos Regulamentos Camarérios atualmente
em vigor, que, oportunamente, foram solicitados”. ~~~~~~~~~~~--.---------------------------------------------O Senhor Presidents informa que os documentos refersntes a dois mil e
dezoito ja foram entregues, conforms transmitido por diversas vezes. N0 que se refere
aos Reguiamentos, informs-se que esta a ser feito um levantamento exaustivo para,
posteriormente, se poder fazer a respetiva entrega. --------------------------------------------------------lnterveio o Senhor Vereador José Morais informando que, hoje, as catorze
horas e trinta minutes, se desiocara a Divisao de Administracéo e Financas da
autarquia, para recolher nova iistagem dos ajustes diretos simpiifioados de dois mil e
dezoito e consuitar a ciocumentacao neia constants. -------------------------------------------------------0 Senhor Vereador José Morais lamenta que, uma vez mais, tenha que
recorrer a Comisséo de Acesso aos Documentos Administrativos, para fazer valer
direitos democraticamente consagrados a oposigéo. Na conclusao do seu parecer
numero dois barra dois mii e vinte, a Comissao de Acesso aos Documentos
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Administrativos diz, de forrna clara, que a autarquia deve facultar o acesso aos
documentos solicitados. --------------------------------------------------------------------------------------------No seguimento, interveio 0 Senhor Presidente da Cémara: Face a queixa
apresentada peio Senhor Vereador José Morais recebeu este Municipio, em vinte e
tres de janeiro de dois rnii e vinte, uma comunicagao da Comissao de Acesso aos
Documentos Adrninistrativos (prooesso numero setecentos e vinte barra dois mil e
dezanove), onde sao evidentes as divergéncias no que diz respeito a documentagao
requerida e aquela que considera o Senhor Vereador nao ter recebido. Que todas as
solicitagoes efetuadas pelo Senhor Vereador sempre foram satisfeitas, incluindo a
documentacao que diz estar em falta. Apos uma apreciacao da situagao, informa a
Comissao de Acesso aos Documentos Administrativos, no ponto nove do Parecer que:
“a situacao devera ser solucionada num quadro de colaboracao e disponibilidade
rnutuas, ateratos os principéos da cotaboragao e da boa fe a que se encontra vinculado
o exercicio da atividade administrative”. Nunca, em mornento algum, o Municipio de
VE_la Verde, cieixou de facultar o acesso a todos os documentos, sempre que os
mesmos the sac soticitados. Atransparéncia e o principio da colaboragao fazem parts
da atuacao deste executive que sempre atuou de boa fe e se vinculou a prestacao de
contas com acesso a toda a documentacao que seja solicitada. ----------------------------------------Declarou 0 Senhor Vereador José Morais: Lamenta-se que, por exemplo,
quando se solicitou a listagem dos milhares de euros gastos em horas extras,
deslocacoes e representacoes, o Presidents da Cérnara nao tenha atendido ao ponto
nove do Parecer da Comisséo de Acesso aos Documentos Administrativos, facultando
as clevidas listagens aos Vereadores do Partido Socialista. Pelo contrario, ao longo de
seis meses, negou entrega-Fas, alegando serem dados sigilosos, e afirmando que se
os estregasse aos Vereadores do Partido Socialista estaria a violar o disposto no
Reguiamento Geral de Protegao de Dados. so entregou essas listagens mais de seis
meses depois de serem pedidas, apos notificagao feita peia Comissao de Acesso aos
Documentos Administrativos (documentos solicitados em abril de dois mil e dezanove
e fornecidos no ﬁnai desse ano). ---------------------------------------------------------------------------------0 Senhor Presidents presta, ainda, 0 seguinte esclarecimento: Face as
duvidas suscitaclas no émbito da protecao de dados a listagem foi fornecida em tempo
utii com o respetivo numero do funcionério. Posteriormente, e apos ter sido obtida
informacao de que o fornecimento das listas com indicacao dos nomes dos
funcionarios nao estaria a violar a Lei, foi a mesma iistagem fornecida em tempo
oportuno aos Senhores Vereadores nos termos em que havia sido solicitada. ------------—--------O Senhor Vereador José Morais solicita a segutnte informagao: Que
intervencao esté a ser levada a cabo na Rua Dom Nuno /Xlvares Pereira, por que é que
esta a ser tao demorada e se tem conhecimento do motivo de nao estar a ser recolhido
o lixo num contentor de lixo na referida rua.-------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente informa: Relativamente a esta obra, e face a
complexidade da mesrna, dado o facto de implicar trabalhos numa rnina que, neste
moments, se encontra com o caudal da agua elevado que nao permite um acesso facil
e, por outro lado, ser a mesma propriedade de duas instituicoes (Camera Municipal de
Vita Verde e Santa Casa da Misericordia de Vila Verde), torna-se necessario acertar a
melhor forma de executar a respetiva obra, sendo que, mesmo assim, iré ser
necessario aguardar uma diminuicao dos caudais para assegurar a sua reatizacao em
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condicoes de seguranca, depots de ponderados todos os riscos inerentes a execucao
da mesma. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZERO UM.- CONHECIMENTOS BARRA RATlFiCACCES.- Zero um zero um.Para conhecimento do executive, presentes as listagens eiaboradas pela Dtvisao de
Aguas e Saneamento, relativas aos despachos proferidos pelo Senhor Vereador do
Ambiente, Desporto e Atividades Economicas, em processos de contratos de agua e
recolha de Aguas Residuais Domésticas, referentes ao mas de dezembro de dois mil e
dezanove, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas duzentos e oitenta e um a
duzentos e oitenta e sete da minuta da presente ata. DELIBERACAO: A Camara
toma conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------------------ZERO DOiS.- DlVERSOS.- Zero dois zero um.- Para aprovagao da
Exceientissima Camera, presente 0 Programa de Expansao e Desenvolvimento da
Educagao Pré-Escoiar - Anexo ao Acordo de Cooperacao dois mil e ciezanove barra
dois mii e vinte, ouja fotocopia se encontra inserta de folhas duzentos e oitenta e oito a
trezentos da minuta da presents ata. DELIBERAQAO: Deliberado, por unanimidade,
aprovar 0 Anexo ao Acordo de Cooperagao em vigor no ano letivo em curso, no
ambito da implementagao do Programs de Expansao e Desenvolvimento da
Educagao Pré-Escolar.--------------------------------------------------------------------------------------------Zero dois zero dois.- Presents uma informacao apresentada pelos
representantes do Municipio de Vila Verde nos orgaos sociais do lnstituto Empresarial
do Minho (lEiViiNHO), relative ao processo de venda do patrimonio do ex-IEMINHO,
cuja fotocopia se encontra inserta a folhas trezentos e um e trezentos e dois da minuta
da presente ata. DELIBERACAO: A Camara delibera, por unanimidade, reconhecer
interesse na apresentagao de uma proposta por parte do Municipio de Vila Verde.
Para o efeito, e como propés o Senhor Presidents da Camara, designa-se uma
comissao negocial, a qual incorporara o Senhor Presidents da Camera e a
Senhora Vereadora Claudia Cachetas.-----------------------------------------------------------------------Os Senhores Vereadores do Partido Socialista apresentam a seguinte
deciaragao: Nunca ate ao inicio do processo de insolvéncia os Vereadores do Partido
Sociaiista, membros de pleno direito do Executive Municipal de Vila Verde foram
Enformados ou alertados para o que se estava a passar no IEMINHO. O Presidents da
Camara continua sem explicar de que forma a ADRAVE (Agancia de Desenvolvimento
Regional do Vale do Ave) entrou no capitai social do lEMiNl-lO. A Camara de Vila
Verde cedeu posicao acionista? lsso foi aprovado em que reuniao do Executivo ou em
que Assembleia Municipal? Continuamos sem respostas. E hoje evidente para todos,
tal como alertamos ha aiguns rneses, que a Camara Municipal de Vila Verde sofrera
graves perdas iinanceiras com a parceria realizada com a lElVllNHO, formalizada no
IEMINHO. O terreno onde esta instalada a sede do ex-“lEl\/llNHO" foi doado pela
autarquia. Urn terreno com um valor patrimonial muito acima daquele que foi inscrito
na contabiiidade carnararia! Por isso, hoje decidimos entre perder tudo o que a
autarquia la investiu, ou tentar recuperar patrimonio que é de todos os Viiaverdenses.
E nosso entendimento que os Vilaverdenses nao devem continuar a ver 0 dinheiro dos
seus impostos perdido, como aconteceu noutros casos (PROVIVER,
PROVlLAVERDE...). Por isso, entendemos que a compra do prédio, ex-sede do
“lEMlNHO", sito em Soutelo, devera ser feita por valor inferior aos 850.000 (oitocentos
e cinquenta mil) euros propostos, tendo ern conta o custo real do terreno doado e o
investimento feito pela autarquia, que no seu conjunto ultrapassara em muito os
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t.323.800.00€ (um miihao trezentos e vinte e trés mii e oitocentos euros), valor pedido
pelo adrninistrador da massa insolvente em leilao. Nesse sentido, conforms declarado,
concordamos com a intencao de compra do edificio do IEMINHO, embora seja nosso
entendimento que a compra deva ser feita por valor inferior. --------------------------------------------Zero dois zero tras.- Presente o processo zero trés barra dois mil e dezanove
barra oitocentos e oitenta e seis, em nome de Helena Maria Estelita de Macedo,
referents a uma operacao/urbanistica, sita no lugar de Viia, ndmero cinquenta, da
Freguesia de Vila de Prado, para emissao do competente parecer, tendente a emissao
de certidao de compropriedade, ao abrigo do artigo cinquenta e quatro, ndmero um, da
Lei numero noventa e um barra noventa e cinco, de dois de setembro, na redacao que
lhe foi conferida pela Lei ntimero setenta barra dois mil e quinze, de dezasseis de
juiho, tendo em conta as informaooes técnicas constantes do processo, cuja fotocopia
se encontra inserta de foihas trezentos e trés a trezentos e dez da minuta da presente
ata. DELSBERACAO: A Camara delibera, por unanimidade, emitir parecer
favoravei para emissao de certidao cle compropriedade, ao abrigo do artigo
cinquenta e quatro, mlamero um, da Lei mimero noventa e um barra noventa e
cinco, de dois de setembro, na redagao que lhe foi conferida pela Lei mfimero
setenta barra dois mi! e quinze, de dezasseis de julho, tendo em consideragao o
teor das informacaes constantes no processo zero trés barra dois mil e
dezanove barra oitocentos e oitenta e sets, em nome de Helena Maria Estelita de
Macedo.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zero dois zero quatro.- Presente 0 processo zero um barra dois mil e quinze
barra oitenta e quatro, em nome de Fernanda Maria Bastos Gomes, referente a uma
operacao/urbanistica, sita no lugar de Santo Andre, Freguesia de Moure, para
deiiberacao sobre a caducidade da licenca ao abrigo do disposto no nﬁzmero cinco, do
artigo setenta e um, do Regime Juridico de Urbanizacao e Edificacao, por forca da
apiicacao da aiinea d), do ndmero tras, do referido artigo, cuja fotocopia se encontra
inserta a folhas trezentos e onze e trezentos e doze da minuta da presente ata.
DELIBERAQAO: A Camera delibera, por unanimidade, deciarar a caducidade da
licenga do construgéo, ao abrigo do disposto no i"ll]lTlGl'O cinco, do artigo setenta
e um, do Regime Juridico de Urbanizagao e Edificagao, por forga da aplicagao da
alinea d), do nﬁimero trés, do referido artigo, referents ao processo zero um
barra dois mi! e quinze barra oitenta e quatro, em nome de Fernanda Maria
Bastos Gomes.-------------------------------------------------------------------------------------------------------Zero dois zero cinco.- Presente 0 processo zero um barra dois mil e dezanove
barra oitocentos e cinquenta e dois, em nome de Luis Augusto Gongalves Magalhaes,
referents a uma editicaoao sita no lugar de Sobreiro da Freguesia da Lage, para
deiiberacao adequada tendo em consideracao o teor da exposicao apresentada pelo
requerente em sets de janeiro de dois mil e vinte a ponderar tendo em consideracao o
disposto no artigo sessenta da Lei ndmero dois mil cento e dez de dezanove de agosto
de mil novecentos e sessenta e um, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas
trezentos e treze a trezentos e vinte e dois da minuta da presente ata.
DELJBERACAO: Deliberado, por unanimidade, indeferir 0 pedido apresentado
pelo requerente pelas seguintes raz6es: considerando que as edificagfaes
propostas acrescentsm eventuais riscos para a circulagao de transito na via,
num local sinuoso caracterizado por curvas e contra curvas, nao se reconhece
inexistir inconveniente para o interesse piiblico da viagao, pelo que nao se pode
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apiicar 0 disposto no paragrafo segundo, do artigo sessenta, do Regulamento
Gerai de Estradas e Caminhos Municipais (Lei niimero dois mil cento e dez, de
dezanove de agosto de mil novecentos e sessenta e um). Acrescenta-se, ainda,
que, embora existam edificagées nas imediagﬁes que nao cumprem o
afastamento regulamentar, nao é possivel sustentar a existéncia de um perfil-tipo
especial bem como nao existe qualquer plano ou ante piano de urbanizagao ou
piano de alinhamento aprovados, pelo que nao é possivei considerar a
aplicabiiidade do disposto no paragrafo primeiro, do referido artigo sessenta.
Assim sendo, considera o executive municipal que, no ambito do licenciamento
das edificagées propostas, devem as respetivas vedagoes cumprir os
afastamentos constantes do artigo sessenta do referido diploma iegal. Procedase a audiéncia prévia do interessado para que, no prazo de dez dias Eiteis a
contar da notificagao, se pronuncie, por escrito, querendo, sobre o presents
projeto de decisao.------------------------------------------------------------------------------------------------Zero dois zero seis.- Presents o processo zero um barra dois mil e dezanove
barra oitocentos e cinquenta e tras, em nome de Luis Augusto Gongalves Magalhaes,
referents a uma edificacao sita no lugar de Sobreiro, da Freguesia da Lage, para
deliberacao adequada tendo em consideragao 0 teor da exposicao apresentada pelo
requerente em seis de janeiro de dois mil e vinte a ponderar tendo em consideracao o
disposto no artigo sessenta da Lei numero dois mil cento e dez de dezanove de agosto
de mii novecentos e sessenta e um, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas
trezentos e vinte e trés a trezentos e trinta da minuta da presents ata.
DELEBERACAO: Deliberado, por unanimidade, indeferir o pedido apresentado
peio requerente pelas seguintes razoes: considerando que as ediﬁcagﬁes
propostas acrescentam eventuais riscos para a circulagao de transito na via,
num locat sinuoso caracterizado por curvas e contra curvas, nao so reconhece
inexistir inconveniente para 0 interesse pilblico da viagao, pelo que nao se pode
apiicar o disposto no paragrafo segundo, do artigo sessenta, do Regulamento
Gera! de Estradas e Caminhos Nlunicipais (Lei numero dois mii cento e dez, do
dezanove de agosto de mil novecentos e sessenta e um). Acrescenta-se, ainda,
que, embora existam edificagﬁes nas imediagées que nao cumprem o
afastamento regulamentar, nao é possivel sustentar a existéncia do um perfil-tipo
especial bem como nao exists quaiquer plano ou ante plano de urbanizacao ou
piano de alinhamento aprovados, peio que nao é possivel considerar a
aplicabiiidade do disposto no paragrafo primeiro, do referido artigo sessenta.
Assim sendo, considera o executive municipal que, no ambito do licenciamento
das edificagﬁes propostas, devem as respetivas vedag6es cumprir os
afastamentos constantes do artigo sessenta do referido diploma legal. Procedase a audiéncia prévia do interessado para que, no prazo de dez dias iiteis a
contar da notificagao, se pronuncie, por escrito, querendo, sobre o presente
projeto de decisao.-------------------------------------------------------------------------------------------------Zero dois zero sete.- Presente 0 processo Zero um barra dois mil e dezasseis
barra oitenta e nove, em nome de Gilberto Julio da Cunha Saraiva, referente a uma
edificacao sita no lugar da Boavista, da Freguesia de Viia Verde e Barbudo, para
deiiberacao adequada tendo em consideracao 0 teor da exposicao apresentada pelo
requerente em treze de dezembro de dois mil e dezanove e tendo em oonsideracao as
informacées técnicas datadas de sete de novembro de dois mil e dezanove e
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dszassete de janeiro de dois rnii e vinte, cuja fotocopia se encontra inssrta ds folhas
trezentos e trinta s um a trezentos e trinta s seis da minuta da presents ata.
DELIBERACAO: A Camara delibera, por unanimidade, indsfsrir o pedido, uma
vez que nao exists no local um alinhamento continuo de sdificacﬁes que
obrigusm a consideragao da existéncia ds um alinhamento predsfinido pelas
rsfsridas edificagﬁss e, como tat, nao existem condicﬁes legais para a nao
aplicagao do disposto no artigo sessenta e um da Lei numero dois mii cento e
dez, ds dezanove ds agosto de mil novecentos s sessenta e um. Proosda-se a
audiéncia prévia do intersssado para que, no prazo de dez dias uteis a contar da
notificagao, ss pronuncis, por escrito, querendo, sobrs o presents projsto de
decisao.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zsro dois zero oito.- Presents 0 processo zero um barra dois mil s dezassete
barra trezentos e quatro, em nome de Rosa de Oliveira Psreira, referents a uma
operacao/urbanistica, sits no lugar de Rio Bom, da Uniao ds Freguesias de Carreiras
Sao Miguel e Carreiras Sao Tiago, para dslibsraoao sobre a caducidads da licsnca ao
abrigo do disposto no nilimsro cinco, do artigo sstenta e um, do Regime Juridico de
Urbanizagao e Edificaoao, por forca da aplicacao do niimero dois, do referido artigo,
cuja fotocopia se encontra inssrta de folhas trezentos s trinta e sets a trezentos e trinta
s nove da minuta da presents ata. DELIBERACAO: A Camara delibera, por
unanimidade, dectarar a caducidade da licenca do construgao, ao abrigo do
disposto no nﬁmero cinco, do artigo setenta s um, do Regime Juridico de
Urbanizagao s Editicagao, por forga da aplicagao do niimsro cinco, do referido
artigo, referents ao processo zero um barra dois mil s dezasssts barra trezentos
s quatro, em nome ds Rosa do Oliveira Persira.----------------------------------------------------------Zero dois zero novs.- Presents a proposta, apresentada pelo Senhor
Vsreador da Quaiidads, Ordenamento e Gestao do Territorio, relacionada com a
abertura de procedimsnto concursat comum, na modalidade ds relacao juriciica de
smprego pl]biiCO por tempo indsterrninado, tendo em vista o preenchimento ds doze
postos de trabalho, prsvistos no mapa ds pessoal dests Municipio para o ano dois mil
s vinte, cuja fotocopia se encontra inserts de folhas trezentos e quarsnta a trezentos s
sessenta da rninuta da presents ata. DELIBERACAO: A Camara delibera, por
maioria, com a abstsngao dos Ssnhores Vereadores do Partido Sociaiista,
aprovar a proposta de abertura ds procedimsnto concursal comum, na
modaiidade de relacao juridica de emprego pubiico por tempo indetermlnado,
tendo em vista 0 preenchimento ds doze postos de trabalho, conforms proposta
apresentada.----------------------------------------------------------------------------------------------------------Zsro dois dez.- Presents o processo zero um barra dois mil e quatro barra mil
cento e oitsnta e sets, em nome de Soarss & Ferraz, Limitada, referents a uma
operagao/urbanistica, sita no lugar de Cruz, Frsguesia ds Soutelo, para deiiberacao
sobre a caducidade da iicenca ao abrigo do disposto no numero cinco, do artigo
setsnta s um, do Regime Juridico de Urbanizacao e Edificacao, por forga da aplicacao
da alinea d), do ntrmero tras, do referido artigo, cuja fotocopia se encontra inserta a
folhas trezentos e_ssssenta e um s trezentos s sessenta s dois da minuta da presents
ata. DELIBERACAO: A Camera delibera, por unanimidade, dsclarar a caducidade
da ticenga de construgao, ao abrigo do disposto no numero cinco, do artigo
setenta e um, do Regime Juridico de Urbanizagao e Edificagao, por forga da
apiicagao da atinsa d), do nL'1mero trés, do referido artigo, referents ao processo
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zero um barra dois mil e quatro barra mil cento e oitenta s sets, em nome de
Soarss & Ferraz, Limitada.---------------------------------------------------------------------------------------Procedsu-ss a lsitura da minuta da rsuniao do sxecutivo, a qual foi aprovada
por todos os elemsntos presentss na reuniao.----------------------------------------------------------------E nada mais havsndo a tratar, pelo Senhor Presidents foi dsciarada encsrrada
a rsuniao eram onzs horas s dez rninutos, da quai para constar s dsvidos sfsitos foi
iavrada a presents ata que vat ser devidamente assinada, consignando-se que todas
as dsiibsraooss dsla constants foram aprovadas em minuta no final da reuniao, nos
tsrmos do numsro trés do artigo cinquenta e sets da Lei numero sstsnta s cinco barra
dois mil s treze, de doze ds sstembro, para surtir efsitos imsdiatos. -----------------------------------E eu, Nuno Miguel Lomba da Mota, Coordenador da Unidade ds Contratacao
Piiblica, a redigi, subscrevi e assino, -------------------------------------------------------------------

OPresidente da Camara,
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