
SFl
ATA DA REUNIAO ORDlNAR|A DE 1710212020

--------~-Aos dezassete dias do més de fevereiro, do ano de dois mil e vinte, realizou-se
uma reuniéo ordinarla da Cérnara Municipal de Vila Verde, no edificio dos Pagos do
Concelho, sob a Presidéncia do Senhor/-Xnténio Fernando Nogueira Cerqueira Vilela, na
qualidade de Presidente deste Orgéo Autarquico, com a presenga dos Senhores
Vereadores, Manuel de Oliveira Lopes, Julia Maria Caridade Rodrigues Fernandes,
Patricio José Correia Pinto Arafijo, José Augusto Margal Morals, Luis Loureiro de Castro
e Claudia da Conceigao Cachetas Pinto. -----------------------------------------------------------------
----------Secretariou o Coordenador da Unidade de Contratagao Publica Nuno Miguel
Lomba da Mota. -------------------------------------------------------------------------------------------------
----------Verificada a presenga do numero legal de Vereadores foi pelo Senhor Presidents
da Cémara, deciarada aberta a reuniao eram nove horas e trinta minutos. ---------------------
----------BALANCETE: Presente 0 resumo diério da Tesouraria relativo ao dia calorze do
més de fevereiro do ano dois mil e vinte que acusava um saldo pecuniario de dois
milhoes quatrocentos e oitenta e cinco mil e setecentos e oitenta e dois euros e trinta e
quatro céntimos, cuja fotocopia se encontra inserta a folhas doze e treze da minuta da
presents ata. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------EXPEDIENTE: O que segue, acompanhado de todos os processos para
verificagao da Exceientissima Edilidade.-----------------------------------------------------------------
----------Presents, para aprovagéo da Excelentissima Cémara, a ata da reuniao ordinéria
de trés de fevereiro de dois mil e vinte, cuia fotocopia se encontra inserta de folhas
catorze a vinte da minuta da presents ata. DELIBERAQAO: A Cémaraldelibera, por
unanimidade, aprovar a refericla ata.-------------------------------------------------------------------
----------PEREODO ANTES DA ORDEM DO
----------O Senhor Vereador José Morals questiona o Senhor Presidents da Camara se
ja existe relatério preliminar referents é inspeoao levada a cabo pela lnspegao Geral das
Finangas a Contratagao Publica.---------------------------------------------------------------------------
---------O Senhor Presidente informa que ainda nao fol remetido 0 relatorio preliminar
referenciado.--------------------------------------------------- ----------------------------------------------~-
---------O Senhor Presidents informa a Cémara Municipal de que 0 Tribunal de Contas
soiioitou determinados elementos no ambito do processo de fiscalizagao prévia ao
contrato de empréstimo bancario no montante de 3.301.900,00€ (trés mllhoes trezentos
e um mil e novecentos euros), propondo aos ilustres membros do érgéo que aceitem a
incluséio de um ponto na ordem de trabalhos onde possa ser apreciado 0 teor das
so1icitagoes.A proposta do Senhor Presidente foi unanimemente aceite. -----------------------
—--------ZERO UM.- CONHECIMENTOS BARRA RATlFlCA§‘,€)ES.- Zero um zero um.-
Para ratificagéo da Excelentissima Camara, presente 0 processo zero trés barra dois mil
e vinte barra cento e onze, em nome cie Alberto Tiago Cunha Almeida, sito no lugar de
Paredes, da Uniéo de Freguesias de Esquelros, Nevogilde e Travassos, relativo a
emissao de certidao de comproprieclade sobre 0 prédio rustico, de acordo com as
informagées técnicas constantes do processo, cuja fotocopia se encontra inserta de
folhas vinte e um a vinte e cinco da minuta da presente ata. -------------------------------------~~
----------O Senhor Vereador José Morals néio participou na discusséio nem na votagao
por se considerar Empedido. ---------------------------------------------------------------------------------
—-------~DELiBERA§AO: Deliberado por, unanimidade, ratificar a emisséo da
certidéio de compropriedade do prédio rdstico, referente ao processo zero trés
barra dois mil e vinte barra cento e onze, em nome do Alberto Tiago Cunha
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Almeida, sito no lugar de Paredes, da Uniéo de Freguesias do Esqueiros,
Nevogilde e Travassés.-------------------------------------------------------------------------------------
----------ZERO I30lS.- D|VERSOS.- Zero dois zero um.- Presente uma informagéo
prestada peia Técnica Superior, Engenheira Lucia Marques, relativa a captagao de agua
na Freguesia de Dossaos, para abastecimento pilbiico da Freguesia, cuja fotocopia se
encontra inserta de foihas vinte e seis a quarenta e dois da minuta da presente ata.
DELEBERAQAO: A Cémara delibera, por unanimidade, atribuir uma compensagao
monetéria ao Senhor José da Cunha Matos, de valor suficiente para a execugéo de
um furo artesiano, fornecimento e instalagao de bomba, para 0 qual poderé ser
tida como referéncia a proposta em anexo a informagao da técnica. Paralelamente,
cietermina-se que se efetue um protocolo de fornecimento de égua gratuito, até ao
limite de vinte metros ciibicos mensais, por um periodo maximo de vinte anos ao
Senhor José Andrade da Silva.---------------------------------------------------------------------------
----------Zero dois zero dois.- Para aprovagao, da Excelentissima Camera presente o
protocolo a celebrar entre 0 Munioipio de Vila Verde e a Adere-Minho - Associacéo para
o Desenvolvimento Regional do Minho, tendo como objetivo o apoio as necessidades
financeiras a segunda outorgante, bem como 0 direito de utilizagéio da marca “Lencos de
Namorados do Minho", cuja fotocopia se encontra inserta_de folhas quarenta e trés a
quarenta e nove da rninuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Camara delibera, por
unanimidade, aprovar a proposta de protocolo a celebrar entre o Municipio de Vila
Verde e a Adere-Minho - Associagao para 0 Desenvolvimento Regional do Minho,
tendo como objetivo o apoio as necessidades financeiras a segunda outorgante,
hem como o direito de utilizagao da marca “Lengos de Namorados do llllinho" pela
primeira outorgante.-----------------------------------------------------------------------------------------
----------Zero dois zero trés.- Presente uma informacéo prestada pelo Chefe de Diviséio
da Educagéo e Promogao Social, Dr. Adeiino Machado, para atribuicéio de um apoio
financeiro, no montante de € 1000,00 (mil euros) a Uniao de Freguesias de Marrancos e
Arcozeio, para realizagao do Carnaval dois mil e vinte, cuja fotocopia se encontra inserta
a folhas cinquenta e cinquenta e um da minuta da presente ata. DELIBERAQAO:
Deliberado, por unanimidade, atribuir um apoio financeiro, no montante de €
1000,00 (mil euros) a Uniao de Freguesias de Marrancos e Arcozelo, para
realizagao do Carnaval dois mil e vinte.---------------------------------------------------------------
~~~~~~~~--Zero dois zero quatro.- Presente uma outra informacao, prestada pelo Chefe de
Déviséio da Educagao e Promocao Social, Dr. Adelino Machado, para atribuicao de apoio
financeiro, no montante de € 1000,00 (mil euros), a Associagéo de Danca - Geragao na
Ribalta, do Conservatorio internacional de Ballet e Danga, para comparticipar nas
despesas com participaoao da jovem Lara Machado, nas competicoes de danca que
terao lugar em Nova lorque (Estados Unidos da America), entre os dias dez e dezoito de
abril de dois mil e vinte, cuja fotocopia se encontra inserta a foll]_as cinquenta e dois e
cinquenta e trés da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: Deliberado, por
unanimidade, atribuir um apoio financeiro, no montante de € 1.000,00 (mil euros), a
Associagfio de Danga - Geracéo na Ribalta, do Conservatério lnternacional de
Ballet e Danga, para comparticipar nas despesas com participagéo da jovem Lara
Machado, nas competigées de danga que teréo lugar em Nova lorque (Estados
Unidos cla América), entre os dias dez e dezoito de abril de dois mil e vinte.-----------
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----------Zero ciois zero cinco.- Presents uma inforrnagao, prsstada peia Técnica
Superior Dr.a Dsifina Mendonca, para apoio financeiro, no montante ds € 3.270,00 (trés
mil duzsntos s setenta euros), a organizagao do Concurso Pscuario-Fsira dos vinte na
Fregussia da Vila de Prado, que dscorreu no dia vinte do pretérito mes de janeiro, cuja
fotocopia ss encontra inserta de folhas cinquenta s quatro a cinquenta s sste da minuta
da presents ata. DELIBERAQAO: A Camara delibera, por unanimidade, atribuir um
apoio financeiro, no montante de € 3.270,00 (trés mil duzentos e setenta euros) a
organizagao do Concurso Pecuério-Feira dos vinte na Freguesia da Vila de Prado,
que decorreu no dia vinte do pretérito més de janeiro.------------------------------------------
----------Zero dois zero ssis.- Presents o 'processo zero um barra dois mil e dezassets
barra cinquenta e sets, em nome de ivo Renato de Almeida Goncalvss, referents a uma
operacao urbanistica, sita no lugar do Pousada, Freguesia de Loureira, para cieliberacao
sobre a caducidade da licenca ao abrigo do dlsposto no nlilmero cinco, do artigo setenta
e um, do Decrsto-Lei ndmsro quinhentos e cinquenta e cinco barra novsnta e nove, de
dezasssis de dezsmbro por forga da aplicacao do numero dois, do referido artigo setenta
e um, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas cinquenta e oito a ssssenta da minuta
da presents ata. DELEBERAQAO: A Cémara delibera, por unanimidade, declarar a
caducidade da licenga ds construgao, ao abrigo do disposto no nflmero cinco, do
artigo setenta e um, do Decreto-Lei nfimero quinhsntos e cinquenta e cinco barra
noventa e nove, de dezasseis do dezembro, por forga da aplicagao do nfimero
ciois, do referido artigo, referents ao processo zero um barra dois mil e dszassste
barra cinquenta e sets, em nome de lvo Renato de Almeida Gongaives.-----------------
----------Zero dois zero sete.- Presents 0 processo zero dois barra dois mil s dezoito
barra setecsntos e quarenta e dois em nome de Gabilicia Concept. Unipessoal Limitada,
referents a uma opsragao urbanistica sita no lugar da Gandra, da Freguesia de Soutslo,
para dsliberacao tendente a rsducao da caugao ds obras de urbanizacao, ao abrigo do
disposto na aiinea b), do numero quatro, do artigo cinquenta e quatro, do Decreto-Lei
nfiimero quinhentos e cinquenta e clnco barra novsnta e nove, de dszassels de
dszembro, na sua redacao atuai, com base no teor do auto de vistoria rsalizado em
cinco de fsversiro de dois mii s vinte, cuja fotocopia ss encontra inserta ds folhas
sessenta e um a sessenta s trés da minuta da presents ata. DELIBERAQAO:
Deiiberado, por unanimidade, reduzir a caugao de obras de urbanizagao, ao abrigo
do disposto na alinea b), do nfimero quatro, do artigo cinquenta e quatro, do
Decreto~Lei nliimero quinhentos e cinquenta e cinco barra noventa e nove, de
dezasseis de dezembro, na sua rsdagao atual, com base no teor do auto de vistoria
reaiizado em cinco cie fevereiro de dois mil e vinte, referents ao processo zero dois
barra dois mil e dezoito barra setecentos e quarenta e dois, em nome de Gabilicia
Concept. Unipsssoal Limitadaa.--------------------------------------------------------------------------
----------Zero dois zero oito.- Presents uma informacao subscrita pela Técnica Superior
de Sociologia, Dr?‘ Aiexandrina Cerqueira, reiacionada corn o psdido ds apoio a refeigao
e proiongarnento, para a aluna Patricia Manuela Olivsira Machado, a frequentar o Jardim
ds lnfancia ds Oleiros, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas sessenta e quatro a
sessenta e sets da minuta da presents ata. DELIBERAQAO: A Camara delibera, por
unanimidads, apoiar a rsfeigéo e prolongamento para a aluna Patricia Manuela
Oliveira Machado, a frequentar o Jardim de lnféincia de Oleiros, nos termos da
informagao prestada peia Técnica.---------------------------------------------------------------------
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----------Zero dois zero nove.- Presents o procssso zero um barra dois mil e dezassete
barra quatrocentos e sets, em nome de Celso Alfredo Fernandes de Sousa, sito no lugar
de Laranjeira da Uniao de Freguesias do Vads, para dsliberagao adequada para efeitos
do disposio na aiinea d), do nurnero dois, do artigo cento e tres, do Regulamento do
Plano Diretor Municipal em vigor, tsndo em consideracao a informacao técnica do
Engsnheiro Jose Bezerra, cuja fotocopia se encontra inserta a folhas sessenta e oito e
sessenta e nove da minute da presents ata. DELIBERAQAO: Deliberado, por
unanimidade, atendendo ao parecer do Senhor Engenheiro José Bezerra,
reconhecer que 0 acerto nao prejudica o ordenamsnto urbanistico da zona, uma
vez que parts da parceia estava ja consignada a poder ser ocupada por
edificagfies, pois esta classificada com Espago Residencial Urbanizado.----------------
---------Zero dois dez.- Presents 0 procssso zero um barra dois mil e dezanove barra
setecentos e quinze, em nome de Ricardo Luis Gomes Borges, sito no lugar de Rilheira,
da Freguesia de Oieiros, para deliberagao adequada ao abrigo do artigo sessenta,
paragrafo segundo, da Lei nfiznrerc dois mil cento e dez de dezanove de agosto de mil
novecentos e sessenta e um para eventual admissao do muro a construlr sem o
cumprimento do afastamento previsto no referido artigo sessenta com o argumento de
que este segue a reguiaridade do aiinhamento definido por outros muros preexistentes
naqueie troco da Estrada Municipal tsndo em consideragao o teor da memoria descritiva
e informacao técnica consiantes do processo, cuja fotocopia se encontra inserta de
folhas setenta a oitenta e dois da minute da presents ata. DELIBERAQAO: A Céimara
delibera, por unanimidade, que se projeta indeferir o psdido, devendo o requerente
edificar o muro nos termos do artigo sessenta. Lei nérmero dois mii cento s dez de
dezanove de agosto de mil novecentos e sessenta e um, cumprindo o afastamento
lsgai de cinco metros ao eixo da via. Notifique-se o requerente para se pronunciar
por escrito, querendo, no prazo de dez dias uteis.-----------------------------------------------~
—--------Zero dois onze.- Presents a minuta do contrato de compra e vsnda de dois
prédios localizados na Freguesia da Vila ds Prado, a cslebrar entre o Municipio de Vila
Verde e a Socisdade Silvino Dias Veloso Limitada, para aprovacao do seu envio a
Assembieia Municipal, cuja fotocopia se encontra inserta a folhas oitenta e tree s oitenta
e quatro da minute da presents ata. DEUBERAQAO: Deliberado, por unanimidade,
aprovar o envio da minuta de contrato cle compra e vsnda a Assembleia Municipal,
para que, aprovando 0 negocio juridico, aprove igualmente as alteragoes a
respetiva minuta de aquisigao ole dois prédios para apoio ao funcionamento da
Praia Fiuvial do Faial, descritos na Conservatoria do Registo Predial sob os
nlfrmeros seiscentos e trés e setenta s nove, pertencentes a Sociedade
denominada “Silvino Dias Veioso Limitada“, bem como a despesa plurianual que
lhe esté adjacente, a reaiizar nos anos econémicos de dois mil e vinte e dois mil e
vinte e um.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------Zero dois doze.- Presents uma proposta ds Adenda ao Auto ds Transferencia de
Recursos para a Freguesia de Vila Verde e Barbudo com vista ao Exercicio das
Competencies previstas no artigo segundo do Decrsto-Lei numero cinquenta e sets
barra dois mil e dezanove, de trinta de abril. Deliberar ainda, remeter a Assernbleia
Municipal, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas oitenta e cinco a noventa da
minute da presents ata. DELIBERAQAO: A Cémara, delibera, por unanimidade,
aprovar a proposta de Adenda ao Auto de Transferéncia de Recursos para a
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Freguesia de Vila Verde e Barbudo com vista ao Exercicio das Competéncias
previstas no artigo segundo do Decreto-Lei numero cinquenta e sets barra dois mil
e dezanove, de trinta de abril. Delibera-se, ainda, remeter a Assembleia Municipal,
para os competentes efeitos.-----------------------------------------------------------------------------
----------Zero dois treze.- Presents uma proposta aprssentada pelo Senhor Vereador do
Ambiente, Desporto e Atividades Economicas, relacionada com as agoes previstas para
apiicagao da dotacao atribuida ao Municipio de Vila Verde no ambito do Programa de
Apoio a Reducao do Tarifario dos Transportes Pubiicos, cuja fotocopia se encontra
inserta de folhas noventa e um a noventa e tres da minute da presents ata.
DEUBERACAO: A Camera delibera, por unanimidade, aprovar a proposta
apresentada pelo Senhor Vereador do Ambiente, Desporto e Atividades
Economicas, reiacionada com as agoes previstas para aplicagao da dotagao
atribuida ao Municipio de Vila Verde no ambito do Programa de Apoio a Redugao
do Taritario dos Transportss Pilblicos.--------------------------------------------------------------
---------~Os Senhores Vereadores do Partido Socialista apresentam a seguinte
declaragao: Por deoisao do Governo foi criado o regime juridico do Programa de Apoio
a Reducao Tarifaria (PART), que formaliza num diploma legal as regras e os apolos para
a implementacao de medidas de reducao do preco dos transportss publicos. Trata-se de
um programa que custara mais vinte e seis milhoes de euros ao Orcamsnto do Estado
em dois mil e vinte, além dos cento e quatro milhoes inscritos no ano passado, mas que
beneficiara milhares de estudantes e utentes dos transportss publicos. O Programa de
Apoio a Reducao Tarifaria, medida eminentemente social, visa atrair passageiros para 0
transports colstivo, apoiando as autoridades de transports com uma verba anual, que
Ines permita operar um criterioso ajustamento tarifario e da oferta. Tsm como objetivo
combater as sxtsrnalidades negatives associadas a mobilidade, nomeadamente a
exclusao social, a emissao de gases de efeito de estufa, a poiuicao atmosferlca, o
congestionamento, o ruido e o consumo de energia. Beneficiando diretamente milhares
de families Viiaverdsnses e sendo um programa financiado pelo Governo com encargos
minimos para 0 Municipio de Vila Verde, os Vereadorss do Partido Socialists so podsm
concordar com 0 proposto, votando favoravelmente este ponto da ordem de trabalhos.---
----------Os membros do Executive do Partido Social Democrata (PSD) votam
favoraveimente esta proposta porque a mesma esta enquadrada dentro dos objetivos do
Programs PART, designadamente 0 estimulo ao uso dos transportss coletivos e
paralslamente garantem uma maior acessibilidade economica a esta tipologia de
transportss, concorrendo, assim, para uma maior qualidade ambientai e para a redugao
das despesas familiares relacionadas com a mobilidade s transportss. Convém salisntar
que embora exista um apoio a exscugao do programa por parts do Governo Central,
contudo nao deixa de ser significativo o esfcrco por parts do orcamento municipai para a
concretizacao destas msdidas. Ainda a este proposito, refira-se que ja no proxirno ano
ds dois mii e vinte e um, a semelhanca do que ja suceds para os restantes estudantes
do ensino obrigatorio, 0 orgamento municipal tsra de suportar na integra a gratuitidade
de todos os passes de transports colstivo para o ensino secundario. Assim ao
apresentarrnos esta proposta que contempia um limits maximo de 20€ (vinte euros) para
todos os passes sociais e a gratuitidade para os estudantes do secundario que estudam
no Concelho, para além do substancial apoio as deslocacoes dos jovens universitarios
consideramos que estamos a dar passos positivos para aproveitar as vantagens deste
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programa levando assim a bom porto uma politica publica de mobilidade sustentavel
tendente a reforcar a cossac territorial e social, no Concelho de Vila Verde. Alias a
mobilidade sustentavei s a aposta numa politica de forte apoio as familias Viiaverdenses,
ernergem, assim, como dois importantes vetores de uma consistente estratégia de
rnodernizacao e desenvolvimento sustentado de todo 0 territorio Concelhio. ------------------
—--------Zero dois catorze.- Presents uma informacao referents as questoeslsolicitacées
do Tribunal de Contas no ambito do procssso de fiscalizagao previa ao contrato de
emprestimo de 3.30t .900,00€ (trés miihoes trezentos e um mil e novecsntos euros), cuja
fotocopia se encontra inserta de folhas noventa s quatro a noventa e sets da minute da
presents ata. DELIBERACAO: A Camara deiibera, por unanimidade, que a
Asssmbisia Municipal confirms a autorizagao dos investimentos a realizar.
Paraleiarnente, determina-se que seja contactada a entidade bancaria no sentido
de retirar da minuta do contrato de empréstimo os valores referentes ao iVA s que
ponders, iguaimente, retirar a reteréncias a aoutras obrigagfies contratuais» bem
como adespesas e encargos, quando existam», ou, em alternativa, que concretize
a que se referem essas obrigagfiss, para se apurar da sua legitimidade face a
proposta apresentada. Por fim, determina-se que a Divisao de Administragao e
Finangas procsda a compiiacao dos eiementos financeiros solicitados, para o
subsequents envio ao Tribunal do Contas.----------------------------------------------------------
----------Procsdsu-se a leitura da minuta da rsuniao do exscutivo, a qual foi aprovada por
todos os elementos presentes na reuniao. ---------------------------------------------------------------
----------E nada mais havsndo a tratar, pelo Senhor Presidents foi dsciarada encerrada a
reuniao eram dez horas e quarenta e cinco minutos, da qual para constar e dsvidos
efeitos foi iavrada a presents ata que vai ser dsvidamsnts assinada, consignando-se que
todas as delibsracoes dsia constants foram aprovadas em minute no final da reuniao,
nos termos do néimero trés do artigo cinquenta s sets da Lei numero setenta e cinco
barra dois mii s treze, de doze de setembro, para surtir efeitos imediatos. ---------------------
----------E eu, Nuno Miguel Lomba da Mota, Coordenador da Unidade de Contratacao
Pubiica, a redigi, subscrevi s assino. ----------------------------------------------------------------------
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