
K

Fls
ATA DA REUNIAO ORDINARIA DE 20/04/2020

---------~Aos vinte dias do més de abril, do ano de dois mil e vinte, realizou-se uma reuniao
ordinaria da Cérnara it/Iunicipa! de Viia Verde, sob a Presidéncia do Senhor Antonio
Fernando Nogueira Cerqueira Vileia, na qualidade de Presidents deste Orgao Autarquico,
com a presenga dos Senhores Vereadores, Manuel de Oliveira Lopes, Jdlia Maria
Caridade Rodrigues Fernandes, Patricio José Correia Pinto Araiijo, José Augusto Marga]
i\/Iorais, Luis Loureiro de Castro e Ciaudia da Conceigao Cachetas Pinto. -----------------------
--------~-A reuniao realizou-se através de video-conferéncia, ao abrigo do disposto no
ndmero trés, do artigo terceiro, da Lei ndmero um-A barra dois mil e vinte, de dezanove
de margo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------~~
----------Secretariou o Coordenador da Unidade de Contratagao Publioa Nuno Miguel
Lomba da Mota. -------------------------------------------------------------------------------------------------
----------Verificada a presenga do nifimero legal de Vereadores foi pelo Senhor Presidents
da Camara, declarada aberta a reuniao eram nove horas e trinta minutos. ---------------------
----------BALANCETE: Presents o resurno diario da Tesouraria relativo ao dia dezassete
do més de abrii do ano dois mi! e vinte que acusava um saldo pecuniario de dois miihoes
seiscentos e vinte e seis mil duzentos e sete euros e cinquenta e seis céntimos, cuja
fotocopia se encontra inserta a foihas dezasseis e dezassete da minuta da presente
ata. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --
---------~EXPEDIENTE: O que segue, acompanhado de todos os processos para
verificagao da Exceientissima Ediiidade. ------------------------------------------------------------------
-----------Presente, para aprovagao da Excelentissima Camara, a ata da reuniao ordinaria
de seis de abrii de dois mil e vinte, cuja fotocopia se encontra inseria de folhas dezoito a
vinte e sate da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Cémara delibera, por
unanimidade, aprovar a referida ata.--------------------------------------------------------------------
----------PER1ODO ANTES DA ORDEM D0 DIA:--------~»~--~---------—-~~~-~----------------»~~~~~~~~-
---------—O Senhor Presidente da Camara entregou aos Senhores Vereadores do Partido
Socialista um conjunto de respostas, as quais foram solicitadas na reuniéio ordinaria de
seis de abril do corrente. Transcrevem-se as mesmas abaixo: --------------------------------------
----------Quantos cabazes alimentares entregou 0 Municipio de Vila Verde a familias
carenciadas desde que foi decretado o Estado de Emergéncia, nos termos da
medida publicitada?-------------------------------------------------------------------------------------------
—---------O Sewigo de Agao Sociai, desde o inicio do Estado de Emergéncia, apoiou cento
e vinte e quatro famiiias, num total de duzentos e setenta e nove individuos, com cabazes
aiimentares de acordo com 0 ndmero de eiementos da famiiia e do ntimero de menores;--
----------Quantos idosos ou doentes crénicos beneficiaram de medicagao gratuita,
por parte do Municipio de Viia Verde, desde que foi decretado 0 Estado do
Emergéncia, nos termos da medida publicitada?---------------------------------------------------
----------Foi feéta uma articulagao com os Sewigos do Salfide para fazer chegar as pessoas
idosas 0 aos doentes cronicos as receitas, com a colaboragao dos Presidentes de Junta.
A maioria dos idosos pedem unicamente apoio para a compra dos medicamentos, mas
nao necessitam que os mesmos sejam pagos pelo Municipio. Quando assim é, fazemos
articuiagao com os Presidentes de Junta que se disponibilizam para fazer a oompra e a
entrega do referido medicamento. ---------------------------------------------------------------------------
----------Foi criada uma iinha de "apoio social". Quantas pessoas apoiou e
concretamente de que forma foram apoiadas, nos termos da medida publicitada?~~--
----------Esta iénha foi criada com o objetivo de apoiar do forma célere e perrnanente as
pessoas que podiarn precisar de quaiquer tipo de apoio, desde alimentos, medicamentos
e articulagéio com os servigos de sadde. No que diz respeito ao ntimero de chamadas
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atendidas pela linha de apoio social, falamos de seiscentos e noventa e tres chamadas
recebidas ate ao dia dezassete de abril de dois mil e vinte. Ainda se juntam, dez
atendimentos psicologicos pela linha novecentos e sessenta e um setecentos e noventa e
quatrocentos e noventa e quatro e cerca de meia centena de telefonemas para
esciarecimentos de duvidas nesta mesma iinha telefonica. A iinha de apoio social
(teiefonica) tem um carater permanente de extrema importancia, isto é, sempre que as
pessoas tentam ligar para a linha Saude Vinte e Quatro, Centros de Saiide ou Seguranca
Sociai que em virtude do aumento do volume de chamadas tenham iimitacoes em
atender, a iinha de apoio social atende sempre e em permanéncia. Ora isto em termos
praticos e extremamente relevante uma vez que as pessoas sentem que ha sempre uma
linha disponivel, 0 que de alguma transmite calma e confianca e tem a capacidade de
tranquiiizar os municipes numa altura em que e bastante percetivel o panioo em pessoas
que nao sabem o que fazer perante a possibiiidade de estarem doentes. Além das cento
e vinte e quatro familias, num total de duzentos e setenta e nove individuos, apoiadas
com bens alimentares, este Gabinete prestou esclarecimentos sobre a reorganizacao dos
servicos de Saflde, fornecendo os seguintes contactos: Covid Prado (Unidade de Saikde
Familiar (USF) Prado, Cervaes, e Unidade de Saude Familiar Sa de Miranda - Escariz e
Ribeira do Neiva) ou o e~maiI: g:_ovid.prado@gmail.com ou telefones: dois cinco trés
novecentos e vinte e nove cento e trinta ou dois cinco trés novecentos e vinte e nove
cento e trinta e um; Covid Vila Verde (Unidade de Sande Familiar Pro-Satide, Unidade de
Sande Familiar Vvida+; Unidade de Cuidados de Saude Personalizados (UCSP) Terra
Verde - Pico e Podela) ou o e~mail: covid.vve;rde@,gmai|.com ou dois cinco trés trezentos
e dez oitocentos e sessenta. Sendo também informadas que atraves destes contactos
podiam fazer pedidos de medioacao, pedidos de baixas/CiT’s e outros pedidos. F’resta~se
ainda, informacao generalizada sobre os Services l\/lunicipais, Seguranca Social ou
Financas. Este service fez a distribuicao da fruta Escolar referente a semana de
dezasseis a vinte de margo pelas lnstituicoes Particulares de Seguranca Social do
Concelho para desta forma se evitar 0 desperdicio. Ao nivei de contactos efetuados pelo
Gabinete de Agao Social, podemos realcar que foram feitos contactos com todas as
lnsiituicoes Particulares de Seguranca Social do Concelho e entregue material de
protecao individual; contacto com todos os Presidentes de Junta para proceder a entrega
de receitas ou baixas medicas, bem como material de protecao individual. Este Gabinete
foi contactado pelo Banco Aiimentar contra a Fome de Braga que, no ambito do piano de
contingéncia, solicitou a coiaboragao do Municipio para a recolha e posterior entrega de
fruta as lnstituicoes Pariiculares de Seguranca Social. Em articulacao com a Técnica da
Saude, foram contactados aiojamentos locals para o possivel acoihimento de
profissionais essenciais. Foi ainda feito um piano com a Satide para o acolhimento de
possiveis casos que necessitem de isolamento e nao possam regressar a casa, tendo
sido destinados trés espacos. --------------------------------------------------------------------------------
----------0 Presidente da Camara informou-nos de que foi constituido um "Gabinete
de Crise". Quem integra este Gabinete, que reunifies reaiizou e conciusfaes das
mesmas?---------------------------------------------------------------------------------------------------------~
--------—-O Piano de Contingéncia interno do l\/lunicipio de Vila Verde, aprovado por
despacho de nove de marge de dois mil e vinte e ratificado em Reuniao de Executivo do
dia dezasseis de marco, contempla a criacao cle um grupo de trabalho e a respetiva
oonstituicao. Todas as declsoes no ambito da pandemia do COVID-DEZANOVE foram
avaliadas tambem por este grupo de trabalho. ----------------------------------------------------------
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----------Porque é que a Autarquia nao adquiriu em tempo Ertil - como outras o fizeram
e continuam a fazer - testes de despiste ao COViD~DEZANOVE para profissionais e
utentes de Lares?----------------------------------------------------------------------------------------------
----------0 Municipio de Vila Verde foi das primeiras Autarquias a demonstrar abertura
junto das entidades cornpetentes, ARS-Norte e ACES Géres-Cabreira, para criar uma
unidade movel de rastreio ao COVlD-DESANOVE, disponibilizando-se, mesmo, para
suportar todos os custos associados. Esta pretensao foi também subscrita pelas restantes
cinco Cameras i\/iunicipais, Amares, Povoa de Lanhoso, Vieira do l\/linho e Terras do
Bouro. A primeira resposta que os l\/iunicipios obtiveram foi que as unidades de rastreio
nos Concelhos nao faziam parte da estratégia, numa primeira instancia, de combate ao
COVID-DEZANOVE. A partir desse memento, o Municipio de Vila Verde encetou todos os
esforgos, junto das mais variadas entidades pilzblicas e privadas, para obtencao de testes
hornoiogados pela Direcao Gerai de Satzde. Esforcos asses que se demonstraram
infrutiferos, uma vez que os referidos testes escasseiam no Pals e a sua distribuicao esta
a ser realizada apenas pela Direcao Gerai de Saude. lnfelizmente, esta situacao foi e
ainda é transversal a varios Municipios. Felizmente, desde 0 passado dia catorze de abril,
o Municipio de Vila Verde dispoe de uma unidade movel de rastreio ao COVlD-
DEZANOVE e ja adquiriu a custas proprias mais dois mil testes. Durante a proxima
semana, entrara em tuncionamento um novo centro de rastreio, na Vila de Prado, junto ao
Centre de Saflde local, com 0 objetivo de despistar todos os colaboradores das valéncias
Estrutura Residencial para Pessoas ldosas Concelhias. ----------------------------------------------
----------Tenciona canaiizar as verbas das festas que foram canceladas para a luta
contra o COVID-DEZANOVE?----------------------------------------------------------------------------~~
--------~~Nao faitarao, em mornento algum, verbas necessarias ao Municipio de Vila Verde
para ajudar no combate ao COVID-DEZANOVE, assim como na minimizacéio dos seus
efeitos nas vidas dos municipes e empresas Vilaverdenses. ---------------------------------------~
----------Que verbas canalizou o Municipio de Vila Verde para o combate ao COViD-
DEZANOVE no Concelho de Vila Verde, desde que foi decretado 0 Estadoi de
Emergéncia? Queira indicar detaihadamente em que e quanto.----------------------------- --
----------0 Municipio de Vila Verde tem alertado, desde o primeiro momento, conforme as
entidades e 0 Pals percorre esta dificii maratona, as medidas preconizadas pelo
Municipio de Vila Verde podem ser alteradas. Assim, nao é o momento oportuno para se
realizar uma avaliacao rigorosa das verbas ja despendidas pelo Municipio de Vila Verde
no cornbate ao COVID-DEZANOVE, pols existem medidas economicas e sociais
adotadas, as quais, o seu impacto financeiro nao e para ja, passivel de ser contabilizado,
como por exempio: --------------------------------------------------------------------------------------------~~
--------~-isencao total da faturas de agua, saneamento e residuos solidos urbanos, para as
atividades de Comércio, indtlstria e Servicos suspensas pelo Decreto dois-A barra dois
mil e vinte; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------lsencéo total da fatura de agua, saneamento e residuos solidos urbanos, para os
Lares e lnstituicoes Particuiares de Seguranca Social; ------------------------------------------------
----------isengao de cinquenta por cento na fatura cle agua, saneamento e residuos solidos
urbanos, nos meses de abrii, maio e junho, a todos os consumidores domésticos;----------~
----------Transports e motoristas disponivei para os profissionais de Saude;»~-------------------
----------Aquisicao de Equipamentos Escolares para apoiar o ensino a distancia aos aiunos
de familias carenciadas. ---------------------------------------------------------------------------------------
----------Porém e possivel avancar que, até ao momento, 0 Municipio de Vila Verde ja
investiu perto de oitenta e cinco mil euros na aquisicao de testes COVlD»DEZANOVE e
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equipamento de protecao individual, o qual esta a ser distribuido as diversas entidades
envoividas no combate a esta pandemia: vaiéncias Estrutura Residencial para Pessoas
ldosas (Lares) das lnstituicdes Particulares da Seguranca Social Concelhias, servicos do
Municipio de Vila Verde, Centros de Saude, Hospital da Santa Casa da Misericordia de
Vila Verde, Guarda Nacional Republicana, Bombeiros Voluntarios de Vila Verde, Juntas
de Fieguesia, e ao cornercio local. De seguida, um resumo: ------------------------------------- --
--------—-MATERIAL: Mascaras Cirurgioas - QUANTlDADE: Trinta e uma mil e oitocentas
— VALOR: Trinta e quatro mii e duzentos e trinta euros e nove céntimos;------------------------
--------~~|l/EATERIAL: Mascaras protegao facial ffp2/KN95 -— QUANTIDADE: Duas mil e
novecentos e setenta e quatro - VALOR: Dezoito mil e seiscentos e cinquenta e dois
euros e noventa e cinco céntimos; --------------------------------------------------------------------------
--------~-MATEREAL: Luvas - QUANTEDADE: Cinquenta e duas rnii e oitocentas - VALOR:
Trés mil e novecentos e dezanove euros e setenta e seis centimos; ------------------------------
----------l\liATERlAL: Fatos Protegao — QUANTIDADE: Duzentos e cinquenta — VALOR:
Trés mil e setenta e cinco euros; ----------------------------------------------------------------------------
----------iViATERiAL: Oculos de protecao — QUANTIDADE: Cinquenta — VALOR:
Seiscentos e quinze euros; ------------------------------------------------------------------------------------
--------~-li/IATERIAL: Baias cirurgicas — QUANTIDADE: lvlil e sessenta - VALOR: Quatro
mil e seiscentos e setenta e quatro euros;--------------------------------------------------------------~~
----------MATERIAL: Testes COViDE~DEZANOVE — QUANTIDADE: Duas mil — VALOR:
Oito mil e cento e sessenta euros; --------------------------------------------------------------------------
--------—-MATERIAL: Viseiras - QUANTIDADE: Oitocentas e catorze -- VALOR: a) Oferta;-
----------MATEREAL: Soluoao aicoolica — QUANTIDADE: Seiscentos e sessenta e um litro
-— VALOR: Nove mii e duzentos e vinte e quatro euros e dois céntimos; -------------------------
-----~~~--MATEREAL: Hipoclorito de Sodio — QUANTIDADE: Mil e seiscentos litros —
VALOR: Mil e setecentos e setenta e um euros e dois centimos; --------------------------------~~
----------ll/lATERlAL: Termomeiro digital »- QUANTIDADE: Trinta e cinco — VALOR:
Duzentos e sessenta e dois euros e quarenta e nove céntimos; ------------------------------------
----------ii/IATERIAL: Desintetante Albilex — QUANTIDADE: Vlnte quilos - VALOR:
Duzentos e setenta e sete euros e noventa e oito céntimos; ----------------------------------------~
----------MATERIAL: Criaoao de Centro de Testes — VALOR: Dois e trezentos e setenta e
seis euros e trinta e seis céntimos; --------------------------------------------------------------------------
----------MATERIAL: Aquisicao de Equipamento para Producao de Viseiras - VALOR:
Oitocentos e oitenta e trés euros e setenta e seis céntimos. ----------------------------------------~
----------_No seguimento das informagées disponibiiizadas, informaram os Senhores
Vereadores do Partido Socialista do seguinte: “lremos analisar a informacao
disponibilizada, remetendo uma pronuncia para uma fase subsequente.“-----------------------
----------Os Senhores Vereadores do Partido Socialista apresentaram, ainda, as
seguintes questfies:-------------------------------------------------------------------------------------------
----------Na ultima semana foi noticia de televisao a distribuicao de kits de protegao
individual reiacionados com o coronavirus, (mascaras e luvas) por algumas Camaras
Municipais. Na Madeira, por exemplo, foi feita a disiribuicao de um Kit constituido por
duas unidades para cada haioitagao, distribuicao essa efetuada via CTT. Em outras
Camaras i\/iunicipals, e ainda de acordo com fonte televisiva e outros orgaos de
comunicacao social, a distribuicao foi feita por anonimos voluntarios que se
disponibiiizaram para essa tarefa. Quanto a Camara Municipal de Vila Verde, e conforms
video amplamente divulgado em redes sociais, a distribuicao foi feita a alguns
Estabelecimeritos Comerciais, diretamente pelo Senhor Presidents da Camera. Sobre o
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assunto sao trés as perguntas que snderscamos ao Senhor Presidents da Camara e para
as quais soiicito resposta objetiva: --------------------------------------------------------------------------
---------~Primeira: Quantos kits foram distribuidos em Viia Verde na acao divulgada em
video, qual o custo desses Kits e a quem ou como foram adquiridos. -----------------------------
----------Segunda: Era a Camara Municipal ds Vila Verde fazer uma distribuigao daqueles
Kits em todas as habitacoss do Concslho?--------------------------------------------------------------~
~~~~~~~~--Terceira e uitima pergunta: Tendo algumas Cameras, feito a distribuioao dos Kits
por via dos CTT e outras por intermédio de voluntarios anonimos, como acima foi dito,
entends o Senhor Presidents qus essas Camaras merecsm uma nota critica s devem ser
censuradas na medida em que nao aprovsitaram o momento para fazerem campanha
politico/eleitoral?-------------------------------------------------------------------------------------------------
----------No seguimento, o Senhor Presidents informou:----~-------------»--------~------------~
----------No que diz respsito a primsira pergunta colocada pelos Senhores Vereadores do
Partido Socialista informs que o numsro de kits a ser distribuido nesta fase e dirigido a
todo o Comercio que, nests momento, se sncontra absrto, e em todo 0 tsrritorio
Concelhio. O mesmo e constituido por uma ou mais viseiras, por um conjunto de
mascaras e luvas e uma norma rsiativa a importancia do uso deste equipamento ds
protecao individual, ssnclo as suas quantidadss diferenciadas conforms a dirnsnsao do
Comércio em causa. A medida que o Comercio for abrindo, sera distribuido um kit a todo
esse Comsrcio. No que diz rsspeito a sua aquisioao, nao foi realizada uma aquisicao por
kits, mas sim de material individualizado, tendo o mesmo sido montado por funcionarios
do Municipio em tipologias diferenciadas, conforms ja ss referiu, e em funcao das
caracteristicas do Comércio e da sua dimensao. No que se refers a segunda pergunta,
embora ia tenha sido rsspondida anteriormente, informo que sstss kits se destinam a todo
0 Comércio do Concslho. Nesta fase, aqueles que se encontram a funcionar e, numa fase
seguints, a todos aqusies que forem entrando em funcionamento. lnformo, ainda, que ds
uma forma gradual esta pensada a distribuicao de outros kits a populacao, como forma ds
ssnsibilizagao para a importancia do uso da mascara como fator de protscao de
propagaoao do respstivo virus, seguindo as orientaooes emanadas pela Diregao Gsral de
Sauds, nomsadamsnte, em uma das suas mais recentes publicacoes, mais
coricretamente a lnformagao da Dirscao Gsrai de Saude numsro zero zero nove barra
dois rnii e vinte para COVID-DEZANOVE, de treze de abrii de dois mil s vinte, em que
esta sntidade opta pela aplicacao do chamado principio da precaucao em Saude Publica,
rscomsnclarido como boa pratica considerar <<o uso ds mascaras por todas as pessoas
que permanecam em sspacos interiorss fschados como é 0 caso do Comércio com
mditiplas pessoas como medida de protecao adicional ao distanciamento social, a higisns
das maos e a etiqueta rsspiratoria». No que se refers a tercsira qusstao, sera caso para
perguntar ao Senhor Versador, se é csnsuravel que o Presidents da Camara s os
Vereadores promovam agoss de ssnsibilizacao junto do Comercio s da populacao em
gsral. E nosso entendimento que esta pandemia exigs de todos nos a maxima atencao e
dedicacao. Foi nesta medida que entendemos, em vez de ficar confinados no Gabinete,
promovsr agoes ds ssnsibiiizagao junto do sector sconomico e da popuiacao em geral.
Esta acao conta, ainda, com a pariicipacao dos Senhores Prssidentes das Juntas de
Frsguesia, que ism ticio um papel fundamental nas acoes e no apoio as populagoes e que
estao associados ds uma forma direta a este processo ds distribuigao ds equipamento de
protegao individual e de sensibilizacao para que ss evits a propagaoao dssta pandemia.
Se necsssario for, sera ponderada a possibilidade de rscurso a uma distribuigao pelos
CTT ou por voiuntarios que se disponibilizem para o fazer. Mas, no nosso sntendimento,
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nao devs acontecer uma distribuigao sem que ss possa aproveitar para passar a
msnsagem da importanoia do uso de mascara, bem como a forma corrsta de a utilizar.----
----------Os Senhores Vereadores do Partido Socialista questionam: A que empresas
foram adquiridos os kits que estao a ser distribuidas. Solicitamos, ainda, cépia das
faturas de todos os sduipamsntos ds protscao individual que o Municipio ds Vila Verde
adquiriu?-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------O Senhor Presidents informa: Toda a informacao s todos os documsntos serao
disponibilizados. --------------------------------------------------------------------------------------------------
----------ZERO UM.- [3lVERSOS.- Zero um zero um.- Uma informagao, prestada pela
Chefs da Divisao, Qualidade, Atendimsnto s Fiscalizagao, Dr.“ Filipa Viisla, relativa a
suspsnsao das agoes ds fiscaiizacao ds transito, cuja fotooopia ss sncontra inserts ds
folhas vints e oito a trinta e dois da minuta da presents ata. DELIBERACAO: A Camara
deiibera, por unanimidads, aguardar os parscsrss do lnstituo de Mobilidads de
Transportss Terrsstrss e da Autoridade Nacional de Ssguranca Rodoviaria,
mantendo, entretanto, as rotinas habituais associadas a fiscalizagao.--------------------¢
--------~-Os Senhores Vereadores do Partido Socialista. apressntam a seguinte
declaragao: Votamos a favor da proposta, nao dsixando de lamsntar a falta ds coragsm
politica do Presidents da Camera s do Vsreador do Psiouro em resolver sste assunto.-----
~~~~~~~~--O Senhor Presidents da Camara declara: Votamos a favor da proposta
aprsssntada pela Chefs da Divisao da Qualidads, Atsndimento s Fiscalizacao, na medida
em que a mssma faz um adequado snquadramento juridico da qusstao. Os Vereadores
do Partido Socialista podiam ssmprs ter votado contra ssta proposta s aprovar a
suspsnsao da fiscalizacao, em vez de acusarsm os outros ds falta ds coragsm.~~~~~~~~~~~~~~
----------Zero um zero dois.- Para aprovagao, da Excelentissima Camara, presents 0
Plano de Transports Esooiar, para 0 ano ietivo dois mil s vints barra dois mil e vints s um,
cuja fotocepia ss sncontra inssrta de folhas trinta s trés a sessenta s cinco da minuta da
presents ata. DELIBERACAO: A Camara delibera, por unanimidads, aprovar 0 Plano
de Transports Escolar para o ano ietivo dois mil s vints barra dois mil e vints s
um.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------Zero dois zero trés.- Uma informagao do jtiri, rslativa a “Rsabilitacao do Edificio
da Antiga Escola Primaria ds Vila Verde, para Transformacao sm Centro ds Promogao ds
Gastronomia s Cisncias Gastronomicas", tsndsnte ao prazo ds sntrega de propostas,
cuia fotocopia ss sncontra inserla ds folhas sessenta s seis a setenta s um da minuta da
presents ata. DELIBERACAO: Deiibsrado, por unanimidade, que o prazo ds entrega
de propostas termina as dezassete horas s zero minutos, do dia onze ds maio ds
dois mil e vints, conforms proposto pelo jt'|ri do concurso s atentos os argumentos
apressntados. Aprova-se, igualmente, a minuta do Aviso a publicar no Diario da
Republics.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------Zsro dois zero quatro.- Presents 0 processo zsro um barra dois mil s dezanove
barra oitocsntos e cinquenta e trés em noms ds Luis Augusto Gongalves Magalhass, para
delibsracao clsiinitiva, tendo em considsragao a exposicao aprsssntada pelo intsrsssado,
no ambito da audisncia prévia promovida na sequéncia da dslibsracao camararia ds trss
de fevsrsiro ds dois mil s vints que dscidiu indetsrir o pedido aprsssntado pelo
rsduerente ds nao cumprimsnto do afastamsnto do muro de vsdacao nos termos do
disposto no artigo sessenta do Rsgulamsnto Geral ds Estradas s Caminhos Municipais,
cuja fotooopia ss sncontra inssrta ds folhas setenta s dois a oitsnta e dois da minuta da
presents ata. DELIBERACAO: Atsndsndo ao facto dos elementos aprssentados em
seds de audiéncia prévia nao se reveiarem suficientss para alterar a posigao, a
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Camara delibera, por unanimidads, indeferir o pedido aprsssntado pelo rsquerente,
tendo em considsragao que as edificagoes propostas acrsscsntam eventuais riscos
para a circuiagao ds transito na via, num local sinuoso caractsrizado por curvas e
contra ourvas, nao ss reconhsce insxistir inconvenients para 0 interssss publico da
viagao, pelo que nao se pods apiicar 0 disposto no paragrafo ssgundo, do artigo
sessenta, do Rsgulamento Geral ds Estradas s Caminhos Municipais (Lei nfimero
dois mil cerito s dez, de dezanove ds agosto ds mil novecentos e sessenta s um).
Acrsscsnta-ss, ainda, que, embora sxistam sdificagéss nas imediagfiss que nao
cumprsm o afastamento reguiamentar, nao é possivsl sustentar a sxisténcia ds um
psrfil-tipo especial bem como nao exists qualqusr piano ou antsplano ds
urbanizagao ou piano de aiinhamento aprovados, pelo que nao é possivsi
considerar a apiicabilidade do disposto no paragrafo paragrafo, do refsrido artigo
sessenta. Assim sendo, considsra 0 Exscutivo Municipal que, no ambito do
licsnciamsnto das sdificagoes propostas, devem as respetivas vsdacéss cumprir
es afastamentos constantes do artigo sessenta do referido diploma legal. ---------------
---------.-Zero dois zero cinco.- Presents o procssso zero um barra dois mil s vints barra
duzsntos e oitsnta s dois, em noms ds Domingos da Silva Barbosa, sito na Rua Dr.
Antonio Ribsiro Guimaraes, da Freguesia ds Vila Verde s Barbudo, para dsliberagao
sobre a caducidads da liosnga ao abrigo do disposto no nfimero cinco, do artigo setenta e
um, do Decreto-l_si numero quinhsntos s cinquenta e cinco barra noventa s nove, ds
dezasssis cledezembro, cuja iotocopia se sncontra inserta ds foihas oitsnta s trés a
oitsnta s cinco da minuta da presents ata. DELIBERACAO: A Camara dslibsra, por
unanimidade, dsciarar a caducidade da licenga ds construgao, ao abrigo do
disposto no nfimero cinco, do artigo setenta e um, do Regime Juridico de
Urbanizacao s Edificacao, por forga da aplicagao do nflmsro dos, do rsferido artigo,
referents ao procssso zero um barra dois mil e vints barra duzsntos e oitsnta e
dois, em nome de Domingos da Silva Barbosa.-----------------------------------------------------
----------Zsro dois zero ssis.- Uma informaoao prestada pelos elementos que composm o
iuri para aprsoiagao das Candidaturas tendsntss Atrlbuigao de Bolsas ds Estudo a alunos
do Ensino Superior residsntss no Conoelho ds Vila Verde, cuja fotocopia ss sncontra
inserta ds folhas oitsnta e seis a noventa s sste da minuta da presents ata.
EJELIBERACAO: A Camara delibera, por unanimidade, atribuir as Bolsas de Estudo
aos alunos do Ensino Superior, rsfersntes ao ano ietivo dois mil s dezanove barra
dois mil e vints, nos termos propostos pelo JL'|ri. --------------------------------------------------
~~~~~~~~--Zsro dois zero sets.- Presents a proposta, aprssentada pela Ssnhora Vsreadora
da Educagao, Cuitura s Aoao Social, relativa a apoios a prestar a alunos carsnciados para
acssso ao a distancia, excscionaimsnts, no ambito da pandsmia da dosnca COVlD-
DEZANOVE, cuja fotocopla ss sncontra inssrta a folhas noventa s oito s noventa e nove
da minuta da presents ata. ------------------------------------------------------------------------------------
----------Os Senhores Vereadores do Partido Socialista aprssentam as seguintss
questfiesz---------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------~-Um.- Considsrando que as Escolas ja sstao fechadas ha cinco ssmanas, porqus
razao so agora ssta proposta e fsita; -----------------------------------------------------------------------
----------Dois.- Quantos computadorss/tabistsja foram sntrsguss pela Camara Municipal
ds Vila Verde?----------------------------------------------------------------------------------------------------
--------~-Trés.- Quantos computadores/tablets sao nscsssarios?~~~-~--------------~~»----—~~--~~-~~~
----------Quatro» Quantos aiu nos nao ism acssso a intsrnst?--------------------------------------~
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----------Cinco.- Quantos alunos tendo acesso a internet, estaé fraca e nao permite
aceder as plataformas de trabalho‘?------------------------------------------------------------------------
----------Seis.- Porque é que neste processo nao contactou a Escola Profissional Amar
Terra Verde?----------------------------------------------------------------------------------------------------~~
---------»-Sete.- Qual é 0 montante financeiro prevlsto para cumprir a proposta e porque é
que a mesma nao é acompanhada pelo respetivo compromisso financeiro?-------------------~
----------A Senhora Vereadora da Educagfio, Cultura e Agfio Social esclarece:--------—-~~
--------~~Sendo esta uma responsabilidade do Ministério da Educaeao que deveria ter sido
assumida por essa entidade, 0 Municipio de Vila Verde, uma vez mais, substitui~se a
quem de direito e assume todas as situagoes em que, com comprovada caréncia
economica, os alunos nao tenham acesso a material lnforrnatico ou a internet. ----------------
----------Revertendo para a primeira questao:--—----~-------------~~~--~---------------------~¢~-------
----------Todo 0 levantarnento das situagoes foi efetuado pelos Agrupamentos de Escolas e
pela Escola Secundéria de Vila Verde que, através dos seus Diretores de turma, fizeram
urn levantamento exaustivo atraves das familias, para perceber quem nao tinha acesso
as plataformas de ensino a distancia. Obviamente que as Escolas precisaram do seu
tempo mas, maioritariamente, as situagoes estéo acauteladas. Assim, os Agrupamentos,
depois de todo o levantamento e depois cie terem distrlbuido todo o material de que
dispunham, estao agora a enviar para o Municipio de Vila Verde as situagoes que nao
conseguiram resolver. Acresoe, ainda, que, nos trés Agrupamentos de Escolas, 0 ensino
a distancia (as aulas sincronas) comegaram no dia de hoje, no dia vinte de abril,
juntamente com a chamada teiescoia. -------------------------------------------------------------------~-
----------No que concerne £1 segunda questéio:---------—~~-----------------~~-~~~~--------------------
--------~-Tal como ja foi referido anteréormente, as situagoes nao resolvidas pelos
Agrupamentos estao a chegar neste momento. No entanto, 0 Municipio de Vila Verde
tera, nos proxirnos dias, vinte e cinco computadores para comegar a distribuir. Os
prirneires vinte e cinco computadores serao entregues a familias comprovadamente
carenciadas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------Relativamente £1 terceira questao:------—-~~~~------------~~~~-~~~-—-------------—~--~~~~~~—-~-
----------Neste momento, prevemos que possam ser necessaries cerca de setenta
equipamentos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------Em consideragéo a quarta questao:---»~~~~~------------~~~-~-------------------~-~-~~-~~~~~~-
~~~~~~~~--A falta de acesso a internet abrange cerca de cinquenta alunos na Escola
Secundéria de Vila Verde, contudo todas estas situagoes estao resolvidas ou em vias de
o ser pelas Juntas de Fregueséa. Relativamente ao Agrupamento de Escolas de l\/loure e
Ribeira do Neiva, no Primeiro Ciolo, trinta e trés alunos que nao tern acesso a internet, e
cinquenta e dois aiunos no segundo e terceiro Ciclos. No Agrupamento de Escolas de
Prado, temos vinte e cinco alunos no Primeiro Ciclo sem acesso a internet e vinte e seis
alunos no Segundo e Terceiro Cicios. No Agrupamento de Escolas de Vila Verde,
estavam ainda cerca de cem alunos sem internet. -----------------------------------------------------
----------No que diz respeito £2 quinta questao:~-—-----------~~~------------------~-~~~-~~-~~----------
----------Nenhum agrupamento me disponibilizou informagao sobre a qualidade da
internet. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------No que concerne a sexta questao:--~----------------~~~-----------------~~--------------------
----------Falei com a Diretora Técnica da Escola Profissional Amar Terra Verde e transmiti-
lhe que, em caso de dificuldades e de alunos provenientes de familias comprovadamente
carenciadas, 0 Municipio de Vila Verde poderia ajudar, sendo alunos de Vila Verde. ---------
---------~Relativamente a sétima questao:---~~~~—---------~-~~-------------------~~-~-~~-~-~~~~--------
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----------A proposta nao esta acompanhada pelo cabimento financeiro uma vez que ainda
nos faltam alguns dados dos Agrupamentos e que ha Agrupamentos que conseguem
resolver a situagao dos seus alunos. A Escoia Secundaria de Vila Verde distribuiu todos
os seus computadores pelos seus alunos. O Agrupamento de Escolas de Vila Verde tem,
neste momento, cerca de setenta computadores a ser preparados na empresa de
informatica que ihes presta assisténcia para distribuicao por todos os seus alunos. De
acordo com o Senhor Diretor, todos os aiunos terao computador entregue pelo
Agrupamento, a titulo de emprestimo. O Agrupamento de Moure e Ribeira do Neiva, para
os cerca de cinquenta alunos identificados, 0 Agrupamento esta a distribuir computadores
e tablets a titulo de emprestimo e so no final do dia de hoje me darao informacao
daqueles que nao podem ser resolvidos pela Escola. No Agrupamento de Escolas de
Prado, vinte e cinco alunos do Primeiro Ciclo e dezasseis alunos do Segundo e Terceiro
Ciclo nao tem computador. Serao esses os casos que serao resolvidos pelo Municipio,
desde que as families comprovem a situacao de carencia economica. Acrescento, ainda,
relativamente a questao da net, que todos os Agrupamentos de Escola vao mobilizar as
verbas constantes no contrato inter administrative, aprovado em reuniao de Camara, em
vinte de janeiro, para aquisicao de net para todos os alunos do Primeiro Ciclo que nao
tenharn acesso, ficando 0 Municipio de Vila Verde apenas com 0 Segundo e Terceiro
Ciclos dos trés Agrupamentos de Escola e nas situagoes de comprovada caréncia
econémica. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------DELIBERAQAO: Deliberado por unanimidade, aprovar a proposta
apresentada pela Senhora Vereadora da Educagao, Cultura e Agao Social, relativa a
apoios a prestar a alunos carenciados para acesso ao ensino a distancia,
excecionalmente, no éimbito da pandemia da doenca COVID-DEZANOVE.----------------
----------Os Senhores Vereadores do Partido Socialista apresentam a seguinte
deciaragao de voto: -------------------------------------------------------------------------------------------~~
----------As Escolas jé fecharam ha cinco semanas. E ja estamos na segunda semana de
aulas do terceiro periodo. Lamentavelmente, as aulas estao em andarnento e ainda ha
muitos alunos no Concelho de Vila Verde sem equipamentos informaticos e sem acesso a
internet que lhes permitarn acompanhar a materia. lsto é 0 mesmo que dizer que estes
aiunos estao afastados das aulas e significa que 0 trabalho dos Professores esta muito
dificultado. So agora, passadas cinco semanas com as Escolas sem aulas presenciais, é
que a Senhora Vereadora traz uma proposta a reuniao de Camara ern que propoe 0
empréstimo de cornputadores e acessos a internet sim, votaremos favoravelmente esta
proposta mas: -----------------------------------------------------------------------------------------------------
-------~~~Um.- A proposta peca por tardia. Ha irnensos Concelhos pelo Pais fora, geridos
por diferentes Partidos, onde as Cameras ja disponibilizaram gratuita e atempadamente
equipamentos informaticos e internet aos alunos carenciados. Nesses Concelhos, no
arranque do terceiro periodo, ou seja ha uma semana atras, todos os alunos ja estavam
prontos a acompanhar cs trabalhos. lnfelizmente, na nossa terra temos criangas e jovens
desligados das aulas por falta de recursos.------------------------------------------------------------- --
-------~~-Dois.- Além de estarmos muito atrasados, a Senhora Vereadora tras-nos uma
proposta ern que nao identifica quantos alunos estao neste momento sem acesso a
internet e, por conseguinte, sem acesso as aulas. Na proposta nao se identifica quantos
alunos estao em condigdes de beneficiar desta ajuda Municipal porque nao sabe. Mais
uma vez a Senhora Vereadora é apanhada desprevenida num tema central dos seus
Pelouros. Todos nos lembramos das criancas ao frio ou das queixas dos Encarregados de
Educacao sobre a ma qualidade da alimentacao fornecida a muitas criangas e jovens.-----
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----------Trés.- Esta proposta nao é acompanhada pelo respetivo compromisso
financeiro. --------------------------------------------------------------------------------------------------------~-
---------—Por fim, queremos manifester a nossa solidariedade para com as Escolas do
Concetho e seus Professores, que dao o melhor para que estes situacoes nao
acontecessem. Sem o esforgo deies, a situacao seria bem pior. O trabalho dos
Professores feito a distancia é uma terefa muito dificil. Terem alunos sem
equiparnentos tome-se um pesadeio. E nestes momentos que se ve quem realmente tem
capacidade para iiderar, para enfrentar os problemas de frente e agir por antecipacao.
Assim, apelemos ao Senhor Presidents da Camera que assume pessoalmente este
dossier e precede de tmedieto a aquisicao de equipamentos e os cede as Escolas para
estes os fazerem chegar aos aiunos. O nosso voto é ainda favoravel apesar de
admitirmos, calejados pela experiancia do passado, novas e mais feltas de cumprimento
ao dever de intormacao por perte do Senhor Presidents da Camera. E que, como bem se
refere na proposta, a prestecao dos apoios aos alunos é feita ao abrigo e no respeito
pelos procedimentos constantes do artigo quarto da Lei nflmero seis barra dois mil e
vinte, de dez de abril, cujo nfirmero trés se transcreve, para meméria future: "Os atos
praticados ao abrigo do nflmero um devem ser comunicados aos membros do
Drgao Executivo e ao Presidente do Orgao Deliberative, por meio eletrénico, no
prazo de quarenta e oito horas sobre a sua pratica." So assim, envolvendo as Escoias
na distribuigao dos equipementos, garentimos que nenhum aluno fica sem frequentar as
aulas. E esse deve ser a nossa maior preocupagao. ---------------------------------------------------
--------~-A Senhora Vereadora da Educagao, Cultura e Agao Social, no seguimento,
apresenta a seguinte declaracao: Nao consigo perceber esta declaragao de voto depois
da expticegao exaustiva que prestei relativamente as seis questaes que me foram
cotocadas antes da votagao. Todos os ndmeros foram epresentados, os quais foram
trabalhados pelos Agrupamentos de Escolas e pela Escola Secundaria de Vile Verde, que
estao a fazer urn trebalho notavel. As Escolas é exigido que, num curtissimo espago de
tempo, mudem todas as suas dinamicas e respondem com competencia e eficacia a
situagao que surge neste clima de pandemia global. Os Professores e as Diregoes das
Escolas mostraram uma capacidede extraordinaria de adaptagao e, neste momento, com
0 apoio dos Presidentes de Junta, das Associagdes de Pais e do Municipio de Vila Verde,
esta garantido que nenhum aluno ficara sem ensino a distancia. Mas reforgo, mais uma
vez, aquilo que respondi as seis questdes apresentedas pelos Vereadores do Partido
Sociaiista: esta é uma competéncia do Governo que, mais uma vez 0 Municipio de Vila
Verde esta a assegurer, num momento em que ainda nao foram assumidas as
transferencies de competencies. --------------------------------------------------------------------------~~
----------Zero dois zero oito.- Presente a proposta, epresentada pelo Senhor Presidente
da Camera, relacionada com e lsencao ou Reducao de Texas Municipais a aplicar
excecionaimente no ambito de pandemia da doenga COVID-DEZANOVE, cuja totocépia
se encontra inserte de folhas cem a cento e nove da minute da presente ata.
DELEBERACAO: A Camera deiibera, por unanimidade, aprovar a proposta
apresentada peio Senhor Presidents da Camera, relacionada com a lsencao ou
Reducao de Taxes Municipais a aplicar excecionalmente no ambito da pandemia da
doenga COVID-DEZANOVE. Remeter a Assembleia Municipal para conhecimento.----
----------Procedeu-se a leitura da minuta da reuniao do executivo, a qual foi aprovada por
todos os elementos presentes na reuniao. ---------------------~#----------------------------------------
-,---------E nada mais hevendo a tratar, pelo Senhor Presidente fol decierade encerreda a
reuniao eram onze horas e trinta minutos, da qual para constar e devidos efeitos foi
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levreda a presente eta que vai ser devidamente assinada, consignando-se que todas as
deliberacées dela constante foram aprovadas em minuta no final da reuniao, nos termos
do ntilmero tres do artigo cinquenta e sete da Lei nflmero setenta e cinco barre dois mil e
treze, de doze de setembro, para surtir efeitos imediatos. ------------------------------------------»~
----------E eu, Nuno Miguel Lomba da Mote, Coordenador da Unidade de Contretecao
Pzlblica, a redigi, subscrevi e assino. -----------------------------------------------------------------------

0 Presidents da Camera,

OSecretario, _,./ 76/I 7/ 1 W
/ /
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