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----------Aos vinte e um dias do mes de setembro, do ano de dois mil e vinte, realizou-se
uma reuniéo ordinaria da Cémara Municipal de Vila Verde, no edificio dos Pacos do
Conceiho, sob a Presidéncia do Senhor Antonio Fernando Nogueira Cerqueira Vilela, na
qualidade de Presidents deste Orgao Autarquico, e com a presenca dos Senhores
Vereadores, Manuel de Oliveira Lopes, Julia Maria Caridade Rodrigues Fernandes,
Patricio Jose Correia Pinto Araujo, Jose Augusto Marcal Morals, Luis Loureiro do Castro e
Claudia da Conceicao Cachetas Pinto. --------------------------------------------------------------------
----------Secretariou 0 Coordenador da Unidade de Contratagao Publica, Nuno Miguel
Lomba da i\/Iota. --------------------------------------------------------------------------------------------------
--------~-Verificada a presenoa do numero legal de Vereadores foi pelo Senhor Presidente
da Camara, deciarada aberta a reuniao eram nove horas e trinta minutos. ----------------------
----------BALANCETE: Presente o resumo diario da Tesouraria relativo ao dia dezoito do
mes de setembro do ano dois mi! e vinte que acusava um saido pecuniario de seis
milhoes quinhentos e oitenta mil e trezentos e quarenta e um euros e cinquenta e quatro
céntimos, cuja fotocopéa se encontra inserta a foihas dezassete e dezoito da rninuta da
presente ata. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------EXPEDIENTE: O que segue, acompanhado de todos os processos para
verificacao da Excelentissima Edilidade.------------------------------------------------------------------
----------A proxima reuniao ordinaria do Executivo realizar-se-a no dia oito de outubro, as
nove horas e trinta minutes. -----------------------------------------------------------------------------------
----------Presente, para aprovaoao da Excelentissirna Camara, a ata da reuniao ordinaria
de sete de setembro de dois mil e vinte, cuja fotocopia se encontra inseita de fothas
dezanove a vinte e oito da minuta da presente ata. ----------------------------------------------------
---------A Dr.“ Claudia Pinto nfio participa na discussao e votagéo por nao ter estado
presente na reuniao a que diz respeito.----------------------------------------------------------------
----------DELIBERAQIKO: A Cémara deiibera, por maioria, com os votos contra dos
Senhores Vereadores do Particio Socialista Dr. José Morais e Dr. Luis Castro,
aprovar a ata da {iitima rauniao de Cémara.----------------------------------------------------------
—--------Os Senhores Vereadores José Morais e Luis Castro apresentam a seguinte
declaragao: Os Vereadores do Partido Socialista votam contra a aprovaoao da ata de
sete de setembro de dois mil e vtnte, porquanto a mesma, relativamente ao ponto zero
dois treze - Kebramattx SA, néo refiete o sentido de voto e a respetiva deciaracéo de voto
na reuniao de continuacao efetuada no dia seguinte, oito de setembro de dois mil
e vinte. Essa reuniao de oito de setembro, as dezassete horas e trinta minutos, foi
realizada por ter sido impossivel concluir a deliberacao do ponto zero dois treze
no dia sete de setembro, agendando por isso a continuagéo da reuniao para as dezassete
horas e trinta minutes do dia seguinte, conforme se confirma por declaragoes do
Presidents de Camara, a comunicacao social, designadamente ao iornal “O Minho"
(https://ominho.ptldecisao-sobre-Ioja-continents-em--vila-verde-adiadal). No dia oito de
setembro as dezassete horas e trinta minutos seria deliberado esse referido ponto zero
dois treze, tendo os Vereadores do Partido Socialista manifestado o voto contra e
entregue a deciaragéo de voto que sustenta esse voto contra, pessoalmente e por email,
ao Presidents de Cémara (as dezoito horas e dezoito minutos do dia oito de setembro).
Uma vez que o sentido de voto que manifestamos e a respetiva dectaracao nao estéo
refietidos nesta ata, votamos contra a mesma. O direito de voto dos Vereadores do
Partido Socialista a eles pertence. --------------------------------------------------------------------------
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---------O Senhor Presidents e Vereacao Partido Social Democrata apresentam a
seguinte declaracao: Na reuniao desta Camara Municipal realizada no passado dia sete
de setembro foi posto a apreciacao deste orgao,no ponto zero dois treze da ordem de
trabalhos, o processo nfiimero zero um barra dois mil e vinte barra cento e vinte e trés, em
nome cie Kebramatix S.A., para deliberaoao sobre a aceitacao da nao cedéncia ao
dominio municipal das areas para espacos verdes e equipamentos de utilizacao coletiva e
aceitacao das respetivas compensacoes e, consequentemente, deliberar sobre a
aprovacao do proieto de arquitetura da operacao urbanistica a que se refere o citado
processo administrative. Os Senhores Vereadores do Partido Socialista consideram que
os termos oonstanies da ata no que se refere a sua posicao de abstencao bem como o
teor da sua declaracao justificativa da referida abstencao face a este projeto nao sao
fldedignos e nao correspondem a verdade, afirmando, antes, que a sua posioao fol de
voto contra e outra, completamente diferente, a sua deciaraoao de voto. Para tanto,
afirmam que, dada a demorada disoussao que este assunto reclamou, a reuniao tera sido
suspensa peio Senhor Presiclente da Camara e tera sido deoidido continuar corn a sessao
em nova reuniao para, finalmente, deliberar sobre o referido processo. Ora, o Senhor
Presidents da Camara e todos os Vereadores do Partido Social Democrata repudiam
veementemente esta posicao dos Senhores Vereadores do Partido Socialista afirrnando,
corn toda a clareza e sem quaisquer margens para duvidas, que ela nao corresponde a
verdade dos factos. Com efeito, a ata hole posta a apreciacao deste orgao colegial, no
que concerne ao teor da deliberaoao sobre o referido processo corresponde ao que de
facto se passou na reuniao. Apes prolongada analise e discussao do processo, a Camara
Municipal deliberou, por maioria, com os votos tavoraveis do Senhor Presidents da
Camara e restantes Vereadores do Partido Social Democrata e com a abstencao dos
Senhores Vereadores do Partido Socialista, aprovar o projeto de arquitetura referente a
operacao urbanistica aceitando as nao cedéncias ao dominio municipal das areas para
espacos verdes e equipamentos de utilizacao coletiva bem como as respetivas
compensacoes, nos termos exarados na ata. Mais se afirma que nao houve qualquer
suspensao da sessao para que o assunto continuasse a ser discutido numa nova reuniao,
conforme pretendem fazer crer os Senhores Vereadores do Partido Sooialista. Na
realidade, o assunto foi tratado e conoluido na reuniao de sete de seternbro, alias, como
aconteceu com todos os assuntos coiocados a deliberacao deste orgao nesse dia, tendo
ate havldo deliberacao sobre o Ultimo ponto oonstante da ordem do trabalhos. Pelo que, é
totalmente verdade que o Senhor Presidente deu por concluidos os trabalhos e por
encerrada a reuniao pelas treze horas da tarde do dia sete de setembro, conforme consta
da presente ata. Sendo, por isso, falso que a sessao tenha sido suspensa para ser
retomada no dia seguinte, conforms pretendem os Senhores Vereadores do Partido
Socialists. O que sucedeu fol que, face ao adiantado da hora e havendo necessidade de
redigir em minuta os termos justificativos, ou seia, a fundamentagao da deliberacao em
apreco conforme acordado na reuniao, fol decidido que, apos o almoco, no inioio da
tarde, o Senhor Vereador Manuel Lopes, em colaboracao com o Senhor Secretario da
reuniao, se reuniriam para, em obediéncia ao principio da legalidade, redigir em concreto
a justificacao do ato administrative da referida deliberacao que, como ficou ja explicito,
havia ficado previamente expressa e detinida no sentido da aprovacao corn os votos
favoraveis do Partido Social Democrata e a abstencao do Partido Socialista. E ficou
combinado que, de seguida, a referida minuta seria enviada a todos os presentes a fim de
a assinarem, tendo os Senhores Vereadores do Partido Socialista mostrado total
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disponibiiidade para o iazsrsm durante a tarde, dizendo que, para o sfsito, se
encontrariam nos respetivos domicilios. Tudo isto ss passou assim, de forma clara e
transparente, de acordo com o principio da boa-fé e confiando na palavra dada. Foi, pols,
com snorme surpresa que, ainda na tarde do dia sets de setembro, vimos os Senhores
Vereadores do Partido Socialists, através da intervencao do Dr. Jose Morals, solicitar
junto do Senhor Presidents uma reuniao para o dia seguinte, dia oito ds setembro, pelas
dezasssts horas, a que o Senhor Presidents da Camara e todos nos delicadamente
acedemos sem que, ao csito, soubéssemos os motivos para a sua rsalizacao. Foi ainda
com maior sstupefacao e psrplexidads que, no dia oito de setembro, pelas dszassets
horas, sstando todos pressntes, quando o Senhor Presidents da Camara pediu aos
Senhores Vereadores do Partido Socialists que explicitasssm os motivos daquela
reuniao, o Senhor Vereador Dr. Jose Morals, dsciarou, em noms do Partido Sociaiista,
que votavam contra o processo ntimero zero um barra dois mil e vinte barra cento e vinte
s trés, em noms de Ksbramatix, s, para o efeito, aprsssntavam a rsspetiva (nova)
declaraoao de voto, afirrnando, perentoriamente, que a rsuniao tinha sido suspsnsa pelo
Senhor Presidents da Camara para posterior dsliberagao e que a sua posicao era, como
sempre foi, de voto contra. Como e svidente, tal afirmacao por parts dos Senhores
Vereadores do Partido Socialista foi objeto de contestacao por parts do Senhor
Presidents da Camara s de todos os Vereadores do Partido Social Democrats que
rsafirmararn aquilo que, no fundo, corresponds a verdade dos factos e para os quais nao
ha margem para quaisqusr ddvidas: o assunto em apreco foi posto a discussao de todos
os presentes na reuniao do dia sets ds setembro e, apos amplo debate, a votacao dos
Senhores Vereadores do Partido Socialista foi sxpressa com clarsza sendo a sua posicao
final, insquivoca, de abstsnoao, s a posioao dos membros do Executivo do Partido Social
Democrats exprsssa foi, tambem, inequivooa e no sentido de aprovacao.
Consequsntsmente, quer o ssntido ds voto, quer a declaragao do Partido Socialista
constants da ata hoje posta a aprsciagao para aprovagao deste orgao reproduz fielmente
aqusia que toi a sua posicao s deciaragao final sobre a matéria, alias, ditada ipsis verbis,
em nome dos dois Vereadores, pelo Senhor Vereador Dr. Luis Castro, ai expressando
ciaramsnte o ssu sentido de voto: abstiveram-se por ter reservas sobre o impaoto que a
edificacao e a respetiva utiiizaoao podera ter, face a sua localizacao, nas condicoes da
circuiacao rodoviaria na Estrada Nacional cento e um. Posioao de rsserva que, alias,
acabou por ser sscundada peios slsmentos do Partido Social Democrata dada a
conhscida situacao ds saturacao que a Estrada Nacional cento s um apresenta naquele
local s em toda a travsssia do Concelho de Vila Verde, com particular sxpressao nas
horas ds ponta na ssds do Conceiho, e que apenas confirma a extrema necsssidads de
ser construida uma aitsrnativa a Estrada Nacional cento s um em Vila Verde, a
farnigerada Variants a Estrada Nacional cento e um. Ora, nao e ficcionando factos que
ninguém presenciou, ou dscisoss que ninguém ouviu e muito menos se rsgistou s,
defendsndo, contra a vsrdade dos mssmos, de forma rsiterada, como o fez o Dr. Jose
Morais, peias dszassete horas do dia oito de setembro, que 0 Senhor Presidents da
Carnara deoidiu suspender a reuniao do dia sets para mais tarde, naquela ssgunda
reuniao, dsiibsrar sobre o assunto Kebramatix, e que a posicao final dos Senhores
Vereadores do Partido Sooiaiista é, afinai, ds voto contra, que o tsor da dsliberacao
expressa na ata pods ser aiterada. De facto, uma mentira nao se torna verdads por muito
que seja aprsgoada e reiterada. A rsuniao realizada no dia oito de sstsmbro so pods ser
considerada um encontro oficioso pelo simples facto ds se ter dado por concluidos os
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trabaihos na rsuniao reaiizada no dia sets s nao ter havido qualquer decisao de
suspensao da referida reuniao. Alias, nela nada se dslibsrou, por nada haver a deliberar,
nao obstante a pretensao dos Senhores Vereadores do Partido Sociaiista. Com efsito, o
artigo cinquenta e sete do Anexo um a Lei niimero setenta e cinco barra dois mil e treze,
cle doze de setembro, na sua rsdacao atual, determina o seguinte: -------------------------------
----------“Artigo oinquenta s sets: Atas:----------------------------------------------------------------------
----------Um.- De cada sessao ou rsuniao e lavrada ata, a qual contém um resumo do que
cis essencial nela ss tiver passado,indicando, designadamente, a data s o local da sessao
on reuniao, os membros pressntes e aussntss, os assuntos aprsciados, as dscisoes s
delibsracoes tomadas e a forma s o resultado das respetivas votacoes s, bem assim, 0
tacto ds a ata ter sido lida e aprovada.---------------------------------------------------------------------
----------Dois.- As atas sao lavradas, semprs que possivei, por trabalhador da autarquia
local dssignado para o efsito e sao postas a aprovacao de todos os membros no final da
rsspstiva sessao ou reuniao ou no inioio da ssguints, ssndo assinadas, apos aprovacao,
peio Presidents s por qusm as lavrou. ---------------------------------------------------------------------
----------Trés.- As atas ou 0 texto das deiiberacoes mais importantss podsm ser aprovadas
em minuta, no final das sessoes ou rsunioes, desde que tal seja deliberado pela maioria
dos membros presentes, ssndo assinadas, apos aprovacao, pslo Presidents e por quem
as lavrou. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------Quatro.- As dslibsracoes dos érgaos so adquirem eticacia depois de aprovadas s
assinadas as respstivas atas on depois de assinadas as minutas, nos termos dos
numeros antsriores."--------------------------------------------------------------------------------------------
----------Assim ssndo, porqus efetivamsnte o tsor da minuta, embora rigoroso, nao foi iido
s aprovado no final da reuniao, conforms disposto no numero trés do citado artigo
cinquenta s sets, admitimos a sua insficacia nos termos do disposto no nflimero quatro do
referido artigo. Ja a ata hojs colocada a discussao nao pods deixar de ser votada por nao
center qualqusr inverdads. Se aceitassemos a posicao dos Senhores Vereadores do
Partido Socialists, sstariamos, isso sim, a faltar a vsrdads e a falsificar aqusla que foi,
para todos os efeitos, a exprsssa decisao da maioria do orgao sobre o assunto nos
termos ai exarados. Posto isto, em noms da mais singeia das verdades, que semprs ssra
srigida contra aqusies que, apesar de tudo, faltando a vsrdade, ds forma rsitsrada e
ostsnsiva, ainsaoam subvsrter os mais elsmentarss prinoipios da participacao
democratica, os membros do Partido Social Dsmocrata votam favoravelments a presents
ata. E por ssta via se atirma que em politica, como na vida, nao vale tudo. Na vida
politica, como na vida, alias, a grandeza dos Homens s das Mulhsres afirma-se psia
retidao dos atos, psia autenticidade da paiavra, psia assuncao das responsabilidades e,
também, psia dsiicadsza do trato. Em politica pods admitir-ss que se srrou e, perante o
erro, pods haver arrspsndimsnto, o qual expresso com humildade, pods significar
grandeza de carater. Podem até rsver-ss posicoss quando, de forma tsmpsstiva s nos
termos legaiments admisslvsis, os membros do orgao dsmocraticamsnte assim o
decidem. Mas esta posicao dos Senhores Vereadores do Partido Socialists é
absolutamente inaceitavsl por assentar em pressupostos falsos, que nao tém qualquer
adssao a verdade dos factos,s, por isso, ser tambem ela a expressao do ssu carater, ou
da faita dsls. Mais deciaram, 0 Senhor Presidents da Camara e os Senhores Vereadores
do Partido Social Democrats, que jamais aceitarao, mesmo que ds forma meramsnts
insinuosa, que seiani postos em causa a competéncia, o zelo, o rigor, a retidao e a
honsstidade profissional do Dr. Nuno Mota, trabalhador dssta autarquia dssignado para
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secretariar as rsunloes deste orgao no dessmpsnho da nobre missao de redigir, com
lsenoao, as minutas e as atas das respetivas reunioss. E menos ss tolerara que o refsrido
trabalhador ssia arrastado para a lica da disputa poiitico-partldaria em noms de
interssses que nao sao seguramente os seus e em caso algum servlrao para
sngrandecer a politics e a dignidade dos titularss de oargos politicos. ---------------------------
---------Os Vereadores do Partido Socialista acrsscsntam: Junta-ss a ata o Documento
Um - Deciaracao de voto rsrnetida por small ao Presidents ds Carnara, cuja fotocopia se
sncontra lnssrta ds folhas vinte s novs a trinta e um da mlnuta da prsssnte ata; o
Documents Dois - o refsrido email onde esta a declaracao de voto, cuja fotocopia se
sncontra inssita a foihas, trinta e dois da mlnuta da presents ata, e o Documsnto Trés -
noticia do jornal “O Mlnho” onde o Presidents de Camera, no dia oito de setembro, pelas
doze horas, confirms “nao naver declsao porque a reuniao do Exscutlvo nao foi
concluida", cuja fotocopia ss sncontra lnserta a folhas trinta s trés s trinta e quatro da
mlnuta da presents ata. Esta materia, conforms transmitimos no dia oito ds setembro,
ssra discutida em ssde propria. Quanto aos ataques psssoais vertidos na dsclaraoao ds
voto dos membros do Executivo Partido Social Dsmocrata nao passam ds arrogancla s
desrespeito das mais elsmentarss regras de convlvencia polltlca. O debate poiitico s a
dlferenga de opinioes tazsm parts da dsmocracia. Como disse Sa Carnsiro “é pena que
todos aqueles que ss dizsm democratas na pratica nao rsspeitsm o logo dsmocratico e
as poslooss partidarlas difsrsntes das proprias”. Nests processo concrsto, sstamos
disponivsis para dsbatsr a utiiidads do empreendimento em si s semprs o futuro do
Concelho de Vila Verde. Nao alinhamos no discurso do insulto, da calunia e da
inslnuacao, carnlnho que o Partido Social Dsrnocrata seguiu na sua dsclaracao de voto.
Continuaremos a trabaihar e a ajudar as pessoas, emprssas e instltuicoss do
Concelho. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------intsrvslo 0 Senhor Vereador Patricio Arafljo: Qusstlono o Senhor Presidents
ss, nos termos regimentais das rsunioes de Camera, é admissivel a reallzaoao ds
declaraooes sobre as declaragoss ds voto proferidas no amblto de outros tsmas em
anallss. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------Tomou a palavra 0 Senhor Presidents: Esclareco que, em termos regimentais,
efetivamsnts, nao exlstsm dsciaracoes de voto sobre os contetldos das declaraooes de
voto anteriorss. No entanto, s para que nao restem diividas que ssts orgao funclona
dsmocratlcamsnte ao longo dos tempos semprs fol permltido que todos os Senhores
Vereadores ss expressasssm sobre as matérias em discussao. Relativamente a
declaracao ds voto dos Senhores Vereadores do Partido Socialists: como ja fol refsrido,
em momento algum, foi considerada ou sequsr discutida a suspsnsao da reuniao do dia
sets s, como ja se referiu, a mesrna foi dada por tsrrnlnada cerca das treze horas. E
devsras lamentavei que o Partido Socialists, numa atitude pouco democratica, quelra que
uma reunlao que ja sstava termlnada fosse continuada sem que o orgao a tivesss
interrornpido on decidido tomar qualquer dscisao noutro momento. Por outro lado, parecs
0 Partido Soclailsta querer sxlgir que ssts Exscutlvo e o Sscrstario dssta rsuniao
falsiflquem os documentos que retratavam claraments o que ss passou no amblto da
rsunlao. Efetivamente, no ambito da reuniao, oonclulu-ss a votacao e fol dltada para a ata
como deolaraoao de voto pelo Partido Sooialista, tendo o assunto flcado dsflnltlvaments
deliberado s sncsrrado. Surge, agora, para lnclulr nesta ata um mail do Senhor Vereador
Jose Morals datado do dia ssguints, oito de setembro, as dezoito horas e dezoito
rninutos, cuja fotocopia ss sncontra inserts a tolhas trinta s dois da mlnuta da presents
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ata, a dizer due votam contra e a soilcltar a inclusao na mlnuta de uma deciaracao ds
voto que nunca tinham proferido. Reflra-ss, a ssts proposito, mais uma vez, que a rsuniao
tinha terminado cerca das treze horas. No que dlz respsito a noticia que aqui ss junta,
publicada pslo jornal “O Minho" nao é da minha responsabllldade o desconheco
completaments os interssses de quem a publicou ou mandou publlcar. Nunoa me
considsroi rssponsavsi por noticias vsiculadas psia comunlcacao social a nao ser
aquslas que rssultarn de notas snviadas s que, mosmo sssas, muitas vezss sao
pubiioadas de torma distorcida e com faita de rigor. Nao exists, desta forma, nas
deciaracoes de voto proferidas quaiquer calonla ou lnslnuacao, uma vez que apsnas e so
as rnssmas refistem as vsrdadss dos factos tal como se passaram. Em dsmocracia
exigs-so, tambem, verdade. ----------------------------------------------------------------------------------
---------0 Secrstario do reuniao soiicitou ao Senhor Presidents da Camara a juncao do
urn documsnto sobre a sua visao reiativamsnte as ocorroncias subjacentes a reuniao do
Executive do dia sets de sstembro ds dois mil e vinte, tendo sido autorizado para o efsito.
Remetsra o documento posteriorrnente. -------------------------------------------------------------------
----------lntsrveio o Senhor Vereador Manuel Lopes: Dsclaro para a ata o seguinte: Nao
rubricarsi os documentos apressntados peios Senhores Vereadores do Partido Socialista
no dia oito de setembro, porque tais documentos e, partlcuiarmento, a declaracao do
voto, nao foi exprsssa na reunlao realizada no dia ssts de sstembro e que al foi
conciuida, riao pactuando assim com a intoncao clara de dssviituar a realidade dos
factos. Esta posicao foi socundada pela restanto Vsreacao Partido Social Democrata.
Junto para a ata as mlnutas que foram snviadas para os Senhores Vereadores e que
retratam aquilo que se passou, cujas fotocoplas se encontram inssrtas ds folhas trinta e
cinco a sssssnta s trés da mlnuta da presents ata. ----------------------------------------------------
----------ANTES DA ORDEM DO DiA:--~-------------------~-—-------------------------------------------m
----------O Senhor Presidents da Camara entregou aos Senhores Vereadores as
listagsns dos procsdlmentos ds contratacao poblica, esclarsclmentos rolativamsnte a
prooessos de contraordsnacao s listagens rolativaments a procsdimentos docldidos ao
abrlgo ds dolsgacoss ds competencies, cujas fotocopias se encontram lnsertas do folhas
sesssnta e duatro a cento e dezanove da mlnuta da presents ata. --------------------------------
---------ZERO UM.- CON!-lECill1lENTO BARRA RATIFICACOES:---------------------------------
----------Zero um zero um.- Para ratiflcacao da Excelentissima Camara, presents o
despacho proferido polo Senhor Vereador da Qualldade, Ordenamento s Gestao do
Territorio, datado ds trinta e um de iulho do dois mil s vinte, respeitante ao projeto ds
arqultetura do processo zero urn barra dois mil s vinte barra trszsntos s sstenta e tres, em
noms de Aromas do Arieiro Unlpessoal, Limltada, nos termos e condlcoes constantes no
processo, cuja fotocopia se sncontra inserta do folhas cento e vinte a cento s vinte e
cinco da mlnuta da presents ata. DELIBERACAO: A Camara delibsra, por
unanimidade, ratiflcar o despacho proferido pslo Senhor Vereador da Qualldade,
Ordenamento e Gestao do Territorio, datado de trinta e um ds julho de dois mil s
vinte, respeitante ao projeto de arquitetura do processo zero um barra dois mil e
vinte barra trszsntos e sstenta e trés, em noms de Aromas do Arieiro Unipessoal,
Llmitada nos termos e condicoes constantss no processo.------------------------------------
----------Zsro um zero dols.- Para ratificacao da Excelsntisslma Camara, presentss os
despacnos do Senhor Vereador da Qualldade, Ordenamento e Gestao do Territorio,
rsiativos as issngoss/reducoos no ambito da pandomla COVID-DEZANOVE. Sobro o
assunto, foram anexados os respetivos mapas das issncoss e reducoss reconhecidas
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psia Divisao da Quaiidade, Atendirnsnto e Fiscalizacao s Divisao de Urbanizaoao e
Edlticacao, cuja fotocopia ss sncontra inserta do folhas cento s vinte e sols a cento e
trinta da mlnuta da presents ata. DELIBERACAO: A Camara, delibsra, por
unanimidade, ratificar os despachos do Senhor Vereador da Qualldade,
Ordenamento e Gsstao do Tsrritorio, relativos as issncosslrsdugoos no amblto da
pandomla COVID-DEZANOVE. Sobrs o assunto, foram ansxados os rospstivos
mapas das lsengoes e rsducoes reconhecidas pela Divisao da Qualldade,
Atsndlmento e Fiscallzagao e Divisao ds Urbanizacao e Edlficagao.------------------------
----------ZERO DOlS.- DlVERSOS.- Zero dois zero um.- Presents o processo zero trés
barra dois mil e vinte barra seiscentos s oitsnta s um, om noms ds Miguel Jose Soares de
Macedo Machado, slto no iugar da Lampadsla e lugar do Campos, da Freguesla da
Lourelra, para smissao do competsnte parecer, tsndsnte a emissao de certidao ds
compropriedads, ao abrlgo do artlgo cinquenta e quatro,, niiimero um, da Lei nomero
novsnta e um barra novsnta e cinco, do dois de setembro, na rsdacao que lhe fol
confsrida psia Lei niimero sstenta barra dois mil e quinzs, de dszassels ds julho, tendo
srn conta as informacoes técnlcas constantes do processo, cuja fotocopia se sncontra
lnserta de folhas cento e trinta s urn a cento s trinta e nove da mlnuta da presents ata.
DELIBERACAO: A Camara delibsra, por unanimidads, omitir parecer favoravei para
emissao de csrtldao do comproprledade, ao abrlgo do artigo clnquenta e quatro,
nomero um, da Lei ntimero novsnta e um barra novsnta e cinco, de dois ds
setembro, na redagao que lhe foi confsrida psia Lei nilmero sstenta barra dois mil e
qulnze, de dezasseis de julho, tendo om conta as lnformagoes técnicas constantss
do processo zero trés barra dois mil o vinte barra seiscentos e oitsnta s um, om
noms do Miguel José Soares do Macedo Machado.-----------------------------------------------
----------Zero dois zero dols.- Presents o processo zero um barra dois mil e treze barra
quatrocentos e oitsnta e novs, em noms de Vasco Rafael da Costa Fsrrsira, referents a
uma operaoao urbanistioa, sita no lugar do Barreiro, Freguesla de Vila de Prado, para
doliberacao sobre a caducldade da licenca ao abrlgo do disposto no numero cinco do
artigo sstenta e urn do Regime duridico de Urbanlzacao e Edifioacao por forca da
aplicacao da aiinea a), do nornero tres, do refsrido artlgo, cuja fotocopla ss sncontra
lnssrta a folhas cento s quarsnta e cento s quarsnta e um da mlnuta da presents ata.
DELIBERACAO: A Camara delibsra, por unanimidads, dsclarar a caducldads da
licsnga de construcao, ao abrlgo do disposto no nomero cinco do artigo sstenta e
um do Regime Juridico ds Urbanizacao e Edificagao por forga da aplicagao da
alinea a) do nélmero trés, do refsrido artigo, referents ao processo zero um barra
dois mil s treze barra quatrocentos s oitsnta s nove, em noms de Vasco Rafael da
Costa Ferrelra.--------------------------------------------------------------------------------------------------
----------Zsro dois zero trés.- Para aprovagao da Excelentisslma Camara, presents o
protocolo de coiaboragao a celebrar entre o Munlclpio de Vila Verde s o Csntro Social da
Paroquia de Covas, para a concrotizacao das obras de construcao da nova ssde do
Centro Social daqueia paroquia, cuja fotocopia se sncontra inserta ds folhas cento e
quarenta e dois a cento e qtiarenta s oito da mlnuta da presents ata. DELIBERACAO:
Dslibsrado, por unanimldads, aprovar o protocolo ds colaboracao a celebrar entre 0
Municipio de Vila Verde e o Centro Social da Paroquia do Covas, para a
concretizacao das obras de construcao da nova ssde do Csntro Social da paroqula
do Covas.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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iii
----------Zero dois zero quatro.- Uma informacao, prestada psia Téonica Superior do
Servico Social, Isabel Lopes relaoionada com a atribulcao do subsldio- emorgoncia social
para a municipe com nocsssidadss ospeclais, Delflna Rosa Perolra do Azsvedo, cuja
fotocopia so sncontra inserta do folhas cento e quarenta s novo a cento e clnquenta o um
da mlnuta da presents ata. DELIBERACAO: A Camara delibsra, por unanimidade,
atribuir um subsidio no montanto do € 2.942,45 (dois mil novecontos e quarenta s
dois euros o quarenta o cinco céntimos), a lnstituicao Particular do Solidariedade
Social do Contro Social e Paroquial da Freguesla do Covas, area do rosidéncia da
municipe Dslflna Rosa Psroira do Azovedo.----------------------------------------------------------
----------Zoro dois zero cinco.- Para dellboracao por parts da Excelentisslma Camara,
presents 0 oficio da Entidade Roguladora dos Servicos do Aguas e Reslduos (ERSAR),
reiaclonado com o ciclo anual do rsvisao tarifaria dois mil e vinte s um - Entidadss
gsstoras do slstomas municipals que prsstam sorvicos do aguas o/ou do reslduos, cuja
fotocopia so sncontra lnseita do folhas cento s clnquenta e dois a cento e clnquenta s
sols da mlnuta da presents ata. ------------------------------------------------------------------------------
----------Os Senhores Vereadores do Partido Sociallsta apresentam a soguinte
quostao: O documento om analise nests ponto da ordsm do trabalho foi remetido ao
Municlplo do Vila Verde (i\1lV\/) psia Entidade Reguiadora dos Sorvicos do Aguas e
Reslduos a quem, entre outras oompstonclas, cabs omitir rocomondacoos sobre a
conformidado dos tarifarios dos sorvicos do abastecimento do agua, do saneamonto do
aguas residuals e do gsstao do reslduos urbanos com as dlsposicoos legals o
rsgulamontaros em vigor e omitlr instrucoos vlncuiativas em situacoos do
doscontormidade. Para o efsito ao longo do documento foram slencadas metodologias
para as entldadss gostoras prepararsm o processo do rovisao do tarifario com vista a sua
apreciacao psia Entidado Reguiadora dos Services do Aguas e Reslduos e aprovacao
polo rospetivo orgao competonte. No caso do Municlplo do Vila Verde as rogras a aplicar,
com oxcecao do saneamsnto om alta, serao as constantes do ponto dois sob a oplgrafo
“Recomendacoes para sntidades gestoras que operam em modoio do gestao direta".
Segundo osto modoio os tarlfarios a aprovar dsvom pormitir a recuporacao dos custos
dscorrentss da provisao dos respstivos sorvicos prostados, operando num cenario do
oficioncla o tendo om atencao a riecessidade do salvaguardar a acessibilldade economlca
aos sorvicos por parts dos utllizadores. Nests contexto, o Municlplo do Vila Verde, através
do rospotivo peiouro rssponsavel peios sorvicos rsfsridos, doveria vir a este orgao com
uma proposta do tarifario dsvidamonte fundamontada tendo om atoncao o binario
"rscupsracao sconomloa do invsstimento" versus “acesslbilldads sconomlca aos sorvicos
por parts dos utilizadorss". Ao invés disso, remsteu-so a esto orgao a rocomondacao da
Entidade Roguladoras dos Servlcos do Aguas o Reslduos alsgadamonts para deliberar. E
pergunta-se: Dsliborar sobre quo? Sobre um documento no qual a Entidado Roguladora
dos Services do Aguas e Reslduos recomenda a atualizacao do tarlfarios? Nao nos
parsco que tal recomendacao estoia sujeita a doliboracao deste orgao. Asslm, solicita~se
o respotivo esclarscimonto ao Presidents do Camara. ------------------------------------------------
----------0 Senhor Presidents esciaroco que nao ha proposta porquo o objetivo o mantor
os precos em vigor para a prostacao destes sorvicos. -------------------------------------------------
----------DELIBERACAO: A Camera delibsra, por unanimldads, mantor o tarifario
atuaimento om vigor dovido as condicoss pandomlcas que so provoem arrastar
para o ano do dois mil o vinte e um o, nessa modida, porquo so prove também, um
agravamsnto das condicoos socio oconomicas das familias o das empresas. ----------
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ii.
----------Os membros do Partido Social Democrata apresentam a soguinte
declaracao: Considorando que nests tempo do pandomla om que vlvemos so prove um
agravarnonto do dssemprogo e das difiouldades socials, com uma rsducao nos
rondimentos das famiilas, o Exocutivo Social Domocrata da Camara Municipal do Vila
Verde nao acompanha a atualizacao tarlfarla para os sorvicos do agua, saneamento s
reslduos, preconizado psia Entidado Roguladora dos Services do Aguas o Reslduos, por
entendor que o importants protegsr as famllias e por via do regra os consumidoros com
menoros recursos. Com esse proposito, pretendomos tambom asssgurar uma
preocupacao adicional para com os consumidoros sconomicamente mais fragilizados,
dosignadamente através da contlnuidado da disponibilizacao do um tarlfario social
vocacionado para os agregados famlliarss mais desfavorocidos o caronciados. Para além
disso, com osta posicao, o Executive Social Domocrata osta igualmente a absorvor, a
custa do orcaniento municipal, o impacto causado pslo aumsnto vsrificado nas Taxas do
Gestao do Reslduos (TGR) o do Rocursos Hidrlcos (TRH) as quais constituom uma
recoita que reverts para o governo central. Adomais o ainda no ssguimento destas
proocupacoos sociais, o importante salientar que 0 oxscutlvo tonciona também, mantor
no proxlmo ano, a politica do isencao do pagamento das tarifas do ligacao o do exocucao
para os ramals do agua o saneamento, om todos os novos ramais, bem como a todas as
families cujo rendimento mensal per capita seja lgual ou inferior a mstado do salario
minlmo nacional. -------------------------------------------------------------------------------------------------
----------Os membros do Partido Socialista apresentam a soguinte doclaracao:
Concordamos e subscrovornos toda a fundamontacao constants na doclaracao do voto
dos Vereadores do Partido Social Democrata, dssta forma justiflcando o sentldo do voto.--
----------Zero dois zoro sois.- Presents, uma informacao prestada psia Chefs da Dlvisao
do Adminlstracao e Finances, em regime do substltulcao, Dr? Angela Pinhoiro,
relaoionada com a absrtura do procodimento do candidature a iinha Banco Europou do
lnvostimonto (l3Ei), tondonte a contratacao do omprostimo do modiollongo prazo, ao
abrlgo do nomsro um s treze, do artigo clnquenta e um, da Lei nomoro sstenta s tros
barra dois mil e treze, do tros do setembro, na sua redacao atual, para aplicacao em
invostimentos, ate ao montanto do 2.986.672,32 € (dois mllhoes novecontos s oltenta e
seis mil soiscsntos o sstenta e dois euros o trinta e dois contlmos) correspondents ao
financiarnento da contrapartlda nacional do invsstlmento municipal (ologlvol e nao
elegivel), cuia fotocopia so sncontra inssria do folhas cento e clnquenta e sets a cento s
sessonta e quatro da mlnuta da presents ata. DELIBERACAO: A Camara delibsra, por
unanimidado, aprovar a proposta do abortura do procsdlmonto do candidatura a
iinha Banco Europsu do lnvostimento (BEI), tondonte a contratacao do um
ompréstimo do médiollongo prazo, ac abrlgo dos nomoros um o treze, do artigo
clnquenta e urn, da Lei ntirnero sstenta o tros barra dois mil o treze, do tros do
setembro, na sua rodacao atual, para aplicacao om lnvestimontos, até ao montante
do 2.986.672,32 € (dois miihoes novecontos o oitsnta o sols mil soiscsntos e sstenta
o dois euros s trinta o dois contimos), correspondents ao financiamonto da
contrapartlda naclonai do invsstimonto municipal (ologlvol e nao ologivel). A
aprovacao do smpréstimo roforento as quatro candidaturas quo so encontram
submotidas para aprovacao fica condicionada a ofotlva aprovacao das mosmas.
Romota-so a Assemblsia Municipal para os compotsntos ofoitos. ----------------------------
----------Os Senhores Vereadores do Partido Socialists apresentam a soguinte
doclaracao: O Partido Socialista tern votado favoravolmonte a exocucao do
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investimentos que visem melhorar as condigoes de vida dos Vilaverdenses e que se
assumam verdadeiramente como valor acrescentado para o desenvolvimento do
Concelho de Vila Verde. Neste caso concreto, pareoem-nos estarem reunidas condiooes
financeiras para este aumento de endividamento. Nao obstante, os Vereadores do Partido
Socialista nao poderiam deixar de referir que, mais uma vez estamos perante
Envestimentos em proietos, dentre os quais se contam varios que nunca foram aprovados,
discutidos ou mesmos apresentados aos Vereadores do Partido Socialista enquanto
membros deste Orgao Exeoutivo. Desconhecemos mesmo esses projetos e alguns deles
merece-nos espeoiaés preocupagoes. ---------------------------------------------------------------------~
-~~~~~~--No caso concrete do arranjo urbanlstico a Poente do Pavilhao do Vade, como se
articuia este arranjo com a Estrada Nacional cento e um? Esta prevista a oonstrugao de
rotunda na Estrada Nacional cento e um como previa 0 projeto original da Via
lntermunioipal Homem-Lima? Em que consiste este arranjo urbanistico? Esta incluido
neste arranjo urbanistico obras de urbanizaoao para algum loteamento? As areas de
intervengao integram o dominio publico municipal?--------------------------------------------------~-
~~~~~~~~-~No caso do arranjo do Largo de Sao Sebastiao em Pico de Regalados em que
oonsiste 0 arranjo? A area de Entervengao pertenoe ao dominio publioo municipal? A
Requalificaoao do Centro Urbano de Vila Verde incide sobre que area em que oonsiste
concretamente?--------------------------------------------------------------------------------------------------
--------~-E no caso ola Requalifioagao da Rua Luis de Camoes em que oonsiste a
Requalifioagao? Como é sabido partes desta Rua ja integraram outros projetos de
financiamento e emprestimos como é o caso das passagens sobrelevadas e ciclovias, por
exernplo. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
---------~E no caso das operagoes de apoio a eficiénoia energetica nas Piscinas Municipais
de Vita Verde e Vila de Prado, submetidas para aprovagao, nae sera porventura
extemporaneo incluir estas candidaturas quando o finanoiamento do Banco Europeu de
lnvestimento so é posslvel para projetos financiados aprovados ou projetos em
execugao?---------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------A mesma questao se poe relativamente a qualificagao do Centro cle Saude de
Pico de Regalados, ou quanto a operaoao de apoio a expansao da area de acolhimento
empresarial do Municlplo de Vila Verde, cujas candidaturas também nao estao
aprovadas. E relativamente a osta éiltima candidatura, em que consiste oonoretamente?-~
---------“Para além disso, pergunta-se: como considera 0 Senhor Presidente possivel que
obras que deveriam estar ja concluidas ou concluidas durante este ano fagam parte deste
pacote de investimento? Nao estavam elas ja oabimentadas e com compromissos
definidos? Estaremos, nos, perante um artifioio de “descabimentaoao" de obras levadas a
cabo pelo Senhor Presidents que tern delegadas competéncias para realizar alteragoes
orgamentais, mas que infelizmente, ate a presente data, nunca apresentou nenhuma
relagao dessas alteragoes ao Executive para conhecimento?------------------------------------- --
----------A titulo cle exemplo, a empreitada de Exeougao da Ponte Pedonal e Ciolavel sobre
o Rio Homem tem contrato de sete de janeiro de dois mil e vinte e duzentos e setenta
dias de prazo para executar. Deveria estar oonclulda no proximo més. Como é possivel
entao que esta obra faga parte deste empréstimo? Ja agora qual é a percentagem de
execuoao desta obra? Vai ser conoluida dentro do prazo contratualizado? E a empreitada
de Requalificagao do Largo Antunes Lima, com duzentos e quarenta dias de prazo de
exeougao e contrato de catorze de dezembro de dois mil e dezoito. Tambem ja deveria
estar oonoluida e page de acordo com a cabimentaoao e cornpromisso que
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obrigatoriamente tém de ser assegurados antes do oontrato. Como e possivel que faga
parte deste empréstimo?--------------------------------------------------------------------------------------
----------Sao ddvidas que gostariamos de ver formalmente esclarecidas.-----------~~-~-~----~-~~
----------0 Senhor Presidents esclarecez Face as oircunstanoias do momento em que se
vive, o Governo Portugues decidiu alterar as regras de acesso a linhas de emprastimos
do Banco Europeu de lnvestimento (BEI). Nesse sentldo, esta proposta enquadra toda a
legislagao que se enoontra em vigor relativa a esta matéria. Os investimentos que no
ambito deste proposta sao considerados para financiamento constituem obras
absolutamente fundamentais e estruturantes para o nosso Conoelho. E, contudo,
lamentavel que algumas destas candidaturas ja tenham sido apresentadas em dois mil e
dezoito e ainda nao tenha existido uma deoisao sobre a sua aprovaoao. Estamos,
oontudo, oonviotos de que as mesmas serao objeto de aprovagao a curto prazo e,
consequentemente, sera dado inioio aos procedimentos de contratagao tendentes a sua
execugao. No que se refere as duvidas do Partido Sooialista sobre o tipo de intervengzoes,
informo que todas aquelas que legalmente neoessitam de deliberaoao deste exeoutivo
foram e serao aqui analisadas, discutidas e aprovadas. Quanto as restantes, podem os
Senhores Vereadores proceder a consulta de todos os projetos e do desenvolvimento de
oada um deles nos Servigos Municipais. ------------------------------------------------------------------
--------~~Procedeu-se a leitura da minuta da reuniao do Executive, a qual foi aprovada por
todos os elementos presentes na reuniao. ---------------------------------------------------------------
----------E nada mais haveedo a tratar, pelo Senhor Presidente foi declarada encerrada a
reuniao eram onze horas e quarenta minutos, da qual para oonstar e devidos efeitos foi
lavrada a presente ata que vai ser devidamente assinada, consignando-se que todas as
deliberaooes dela constante foram aprovadas em mlnuta no final da reuniao, nos termos
do namero trés do artigo cinquenta e sete da Lei ntimero setenta e cinco barra dois mil e
treze, de doze de setembro, para surtir efeitos imediatos. ------------------------------------------~—
---------—E eu, Nuno Miguel Lomba da Mota, Coordenador da Unidade de Contratagao
Publica, a redigi, subscrevi e assino. -----------------------------------------------------------------------

O Presidents da Camera, J‘——~#€,
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