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----------Aos cinco dias do mes de novembro, do ano de dois mil e vinte, realizou-se uma
reuniao ordinaria da Carnara Municipal de Vila Verde, sob a Presidéncia do Senhor Antonio
Fernando Nogueira Cerqueira Vilela, na qualidade de Presidente deste Orgao Autarquico, e
com a presenga dos Senhores Vereadores, Manuel de Oliveira Lopes, Jililia Maria Caridade
Rodrigues Femandes, Patricio Jose Correia Pinto Aradjo, Jose Augusto Margai Morals, Luis
Loureiro de Castro e Claudia da Conceigao Cachetas Pinto. ---------------------------------------------------A presente reuniéo reaiizou-se através de modalidade mista, combinando o formato
presenoial com meios de comunicagao a distancia, em oonformidade com o ndmero um, do
artigo terceiro, da Lei ndmero um—A barra dois mil e vinte, de dezanove de margo.
Presencialmente, encontravam-se o Senhor Presidente da Camara Antonio Fernando
Nogueira Cerqueira \/iieia e os Senhores Vereadores, Manuel de Oliveira Lopes, Jdlia Maria
Caridade Rodrigues Fernandes e Patricio José Correia Pinto AI'Ell]jO. A distancia
encontravam~se os Senhores Vereadores, Jose Augusto Margal Morais, Luis Loureiro de
Castro e Ciéudia da Conceioao Cachetas Pinto..--------------------------------------------------------~----------Seoretariou o Coordenador da Unidade de Contratagéo Publica, Nuno Miguel
Lomba da i\/Iota. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Verificada a presengza do nﬁsmero legal de Vereadores foi pelo Senhor Presidente da
Camara, declarada aberta a reuniao eram nove horas e trinta minutos. -------------------------------------BALANCETE: Presents o resumo diario da Tesouraria relativo ao dia quatro do mes
de novembro do ano dois mil e vinte que acusava um saldo pecuniario de oito milhoes
trezentos e quarenta e sete mil oitooentos e treze euros e setenta e seis céntimos, ouja
fotocopia se encontra insesta a folhas treze e oatorze da minuta da presente ata. --------------~~~~~~~~--EXPEDiENTE: O que segue, acompanhado de todos os prooessos para verificaoao
da Excelentissima Edilidade. ---------------------------------------------------------------------------------- ~~

----------O Senhor Presidents declarou que os Senhores Vereadores José Augusto Margal
Morals, Luis Loureiro de Castro e Claudia da Conceigao Caohetas Pinto, nao
compareceram a reuniao do Executivo do pretérito dia vinte e dois de outubro de dois mil e
vinte, pelo que coloca o assunto a apreciagao do Executivo para decisao sobre a
justéficagao das faltas. Mais adiantou que néo lhe foi apresentada qualquerjustificagao. ------~~~~~~--O Senhor Vereador José Morals interpelou o Senhor Presidente se estava a
register em ata todas as deciaragoes que estava a referir as auséncias do Senhores
Vereadores na referida reuniao do dia vinte e dois de outubro de dois mil e vinte.---------------~~~~~~--O Senhor Presidente informou que todas as declaragoes de qualquer membro do
Executive ficarao, como sempre sucede, devidamente registadas. Nos termos do artigo»
nono do Regimento, o Senhor Presidente coloca ao Executivo a justificaoao das faltas dos
Senhores Vereadores no dia vinte e dois de outubro de dois mil e vinte, uma vez que nos
termos do ntimero trés, do artigo nono, do Regimento “os pedidos de justificagao de faltas
deverao ser dirigidos ao Presidente da Cémara, por escrito, previamente ou no prazo de
cinoo dias Citeis a contar da data da reuniéio em que se tenha verificado, para posterior
decisao da Camera Municipal». -------------------------------------------------------------------------------—--------O Senhor José Morals apresentou uma declaragao (remetida via email) em
representaoao dos rnembros do Executivo. O Senhor Presidents reteriu que a justificagzéo
de faltas tern de sea" feita a titulo pessoal e nao como referiu o Senhor \/ereador em
representagao dos Vereadores. A deoiaragao apresentada é a seguinte: O Presidente de
Camera no periodo antes da ordem do dia da reuniao do dia oito de outubro de dois mil e
vinte deixou lavrado em ate 0 seguinte texto: “Face a cirounsténcia pandémica em que se
vive, que as proximas reunioes do Executivo, e enquanto a legisiagao o permitir, sejam
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realizadas através ds vidsoconterencia“, 0 que msrecsu a nossa concordancia. Face a es a
proposta s coacordancia da mesma pslos Versadores do Partido Socialista, o Vereador
Patricio Aratijo colocou ressrvas no que diz respeito ao dirsito a imagem, referindo opor-se
a gravacao s divulgagao pdblioa da mesma. Face a esta posicao o Presidents de Camera
iria pedir parecsr aos ssrvicos juridicos da autarquia. Nunca esteve em causa a rsalizacao
das préximas reunioss por videoconferancia, apenas ss essas rsunioss poderiam ser
gravadas e transrnitidas publicamente. Aproximando~se a nova data para rsuniao ordinaria
do Orgao do Exeoutivo Municipal da Camara de Vila Verde sem que, o Presidents da
Camera desss qualqusr informagao quanto ao link ou msio ds comunicacao a distancia
para realizacao da reuniao, foi-the remetido email no dia dezanovs de outubro ds dois mil e
vinte solicitando tais informacoes. O qual, ss encontra sem resposta ate esta dada. No dia
vinte e um ds outubro de dois mil e vinte foi remetido novo email ao Presidents da Camara
soiicitando informagoes quanto a forma como poderiamos participar na rsuniao por
vidsoconfsréncia. Também ssts email ficou sem qualqusr rssposta. A reuniao daquels
orgao tsra dscorrido no dia vinte s dois ds outubro de dois mil s vinte, sem que aos
Vsrsadores do Partido Sociaiista fosse dada hipotsss ds nela participarem apssar ds, a
hora agsndada ss encontrarsm disponivsis e a aguardar contacto por quaiqusr msio ds
cornunicacao a distancia. lgnorando os emails remstidos e a disponibilidads para panicipar
na reuniao por vidsoconferéncia, o Presidents de Camera pretends agora que o Exscutivo
vote (favoravelmsnte) uma faita injustificada aos Vsreadores do Partido Socialista.
Entendem os ora participantss que a reuniao e as dsliberacées tomadas na suposta
rsuniao de vinte e dois ds outubro ds dois mil s vinte padecsm de vicio uma vez que,
incumbindo ao Presidents ds Camara a obrigagao de comunicar qual 0 link ou msio ds
comunicacao a distancia aos Vereadores, para que estss pudsssem neia participar, olvidou
esta sua obrigacao, realizando-a a revelia dos mesmos. Estes factos foram ja comunicados
a Procuradoria Gerai da Repizbiica e a lnspecao Geral de Finances pelo que sobre o
assunto nada mais temos a dizer pols nao podemos justificar falta a uma rsuniao para a
qual nao fomos convocados. ---------------------------------------------------------------------------------------------0 Senhor Presidents ssclarscs: As rsunioss da Camara sao realizadas por norma
em regime pressnoiai. Permitiu a Lei um-A barra dois mil e vinte, ds dezanove de marco,
que, ate trinta s um de dszembro ds dois mil e vinte, as rsuniéss dos Orgaos Deliberativos
e Executives dos Grgaos das Autarquias Looais possam ser realizadas por
vidsooonferencia ou outros meios ds comunicacao a distancia adequados. Nao exists, por
isso, quaiqusr regra ou condicao para que sstas reunioes ssjam realizadas a distancia,
motivo pelo qual nunca houve nenhuma delibsracao ou justiﬁcacao que até ssta data
obrigasse a utilizacao ds tais meios. Por esta razao, foi comunicado aos Senhores
Vereadores que a rsuniao realizada em vinte s dois de outubro de dois mil e vinte era sm
regime pressncial. Nestas circunstancias nao se pods considsrar justificada a auséncia
apenas pelo facts dos Senhores Vereadores quererem impor, sem quaiqusr motivo
atendivel, o que nao acontsceu nssta rsuniao, em que referem estar a acompanhar filhos
msnorss para que nao pudsssem estar presentes fisicaments. Por outro iado, se o assunto
ja foi remetido ao Ministerio Pdblico s a lnspecao Geral das Finances, aguardarsmos com
tranquilidade as dscisées que ai forsm tomadas. Para efeito ds conhscimento de todos,
ansxo a esta ata um parecer da Comissao ds Coordenacao e Desenvolvimento Regional
do Norts sobre o funcionamento das reunioss dos Orgaos Autarquicos sm regime
pressncial no ambito do COVlD~DEZAi\lOVE, datado de trinta de setembro de dois mil e
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vinte, cuja fotocopie se sncontra inserta de folhes quinze a dszassste da minute da
presents ata. O parecer sera apensado a ate no final da rsunieo. -----------------------------------—~~~~~~~~O Senhor Vereador José Morais solicite que se iunte e eta dois email que ira
rsmeter eo Senhor Presidents da Camera, cuja fotocépia se sncontra inssrte a folhes
dezoito e dszenove de minute de presents ata. -----------------------------------------------------------~
-~~~~~~~-O Senhor Presidents informe que os smells serao apensos a ata. ------------------------

----------0 Senhor Vereador José illlorais solicitou 0 persosr de Comissao de Coordeneoao
s Dsssnvoivimsnto Regional do Norte via emaii.-----------------------------------------------------------------~0 Senhor Presidents informou que ssra apsnso a eta, uma vez que nao existem
nests momsnto condicoss pare snvio através de meios digitais. ------------------------------------~~
—~~~~~~--0 Senhor Presidents coloca, por fim, aos membros do Executivo a acsitacao ou
nao das faltas, urne vez que 0 ilinico argumento aprssentado pslos Senhores Vsrsadorss
do Partido Socieiiste foi o fecto da reunieo nao tsr sido realizada por vidsoconferancia. -------~~~~~~~-0 Senhor Vereador José Morals solicitou que os trabelhos fossem suspensos por
cerca ds cinco minutos, ao que todos os membros do Exscutivo anuiram. Regressedo o
Senhor Vereador José Morals, os trabalhos foram retomados as dez horas e quinze
minutes, sensivsimsnts. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Rsferiu o Senhor Presidents que, nao obstants as justificecoes nao terem
chegado, e assegurede e possibilidade de os Senhores Vsrsadorss o fazerem nests
momento atraves de uma decieragao para e ate. ------------------------------------------------------------------Refsriu o Senhor Vereador José Morais o seguints: Sobre ests assunto, ja
dsixemos lavrado neste eta a nossa posiceo e os documentos que a sustentam. -------------~~
—--------Disss o Senhor Presidents: Face aos argumentos eprssentados, considero que
nao sao razao veiide para a nao participeceo ne reunieo, pelo que proponho que o
Executive dslibere sobre e justificacao ou injustifioacao das respetives feltas. ----------------------------O Senhor Vereador Manuei Lopes solicitou a palavra para declarar 0 seguints:
Se o argumento utiiizedo peios Senhores Vsrsadorss para nao estarem presentes ne
referida reuniao for bassade nurne delibsracao que tsnha decidido pela reatizagao de
rsuniaes nao presenoiais ou se considerarern que e mesma nao foi devidamente
convocada, considero que as fattas dsvem ser injustificedas por nao tsr havido deliberacao
nesss ssntido s porque a convooatorie foi enviada nos termos legals e rsgimentais, tendose criado as condigoes necessaries para garentir a seguranca ds todos na reelizacao de
reuniao. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------»
---------A Dr.“ Jiiitia Fernandes subscrsveu as dsclaracoes proferidas pelo Dr. Manuel
Lopes, acrescentando, ainda, que houve o cuidado de em mensagem vie sms se tsr
mencionado que a reuniao seria rselizeda no salao nobre gerantindo todes as rsgras ds
distanciamento e de segurence. -----------------------------------------------------------------------------------------0 Dr. Patricio Araﬁjo solicitou e paiavra para declerar o ssguinte: Votei deste
forma, peias seguintes razoss: em primeiro luger, considero que, é ao Senhor Presidents
da Camera Municipei cie Vile Verde quem compete, nos termos legals, determiner a hora e
local das reunioss do Orgao Executivo, bem como providenciar os termos s as condicoes
para e realizecao das reunioes ds Camera. Em segundo luger, considero tembém, que a
referida reuniao de vinte e dois de outubro de dois mil e vinte, foi devidamsnts agendeda e
oonvoceda nos termos regimentais pelo Senhor Presidents de Camera. Em terceiro luger,
considero, ainda, que a Lei um-A barre dois mil e vinte bem como a Lei vinte e oito barre
dois mil e vinte, de vinte e oito de julho, invocede ne justificacao peios Senhores
Vsrsadorss do Paitido Socielista nao impoe um carater obrigetorio mas sim facultativo da
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reeiizacao das reteridas sssséss por vidsoconfsréncia. Em quarto luger, considero ainda,
que nunca houve qualqusr deliberacao deste Orgao Executivo no ssntido ds que as
reunidas de Camera ssjam reaiizadas por videoconferencia. Alias, o essunto foi discutido
no psriodo antes cia ordem do dia, na rsuniao de oito ds outubro cie dois mil e vinte. Porém,
nao foi elvo de quaiqusr deliberacao. Em quinto luger, porque na pagina quatro da eta da
teferide reuniao ordinarie ds oito ds outubro de dois mil s vinte, os proprios Vsrsadorss do
Partido Socialista, na sue deciaracao antes da ordem do dia, referem, e passo a citar, “Nao
sendo acoihida e soiucao proposte pela Lei, os Vsrsadorss do Partido Socialists
sxprsssam, desds ja, a sua indisponibilidacie para a realizacao de reunides na forma
presencial durante o tempo que a Lei permits e sue realizacao a distancia". Nssse sentido,
s pelas decleracées que precedem, havia, portanto, urna intencao deciarada e pré
determinada de nao participerem nestas reunioes sobre a forma pressnoial. ------------------------------DEUBERACAO: A Camera delibera, por maioria, com os votos favoraveis do
Senhor Presidents e dos Vsrsadorss do Partido Social Democrata nao justiﬁcar as
faitas dos Senhores Vsrsadorss do Partido Sociatista por nao sstarem reunidas as
condigﬁes isgais para a sue justificagao. O Senhor Presidents questionou os
Senhores Vsrsadorss do Partido Sociaiista qual era 0 sentido de voto. O Senhor
Vereador José Morals, em rspressntagao dos demais Vsrsadorss do Partido
Socialista disse o seguinte: a nossa posicao sobre ssts essunto esta rsflstida na
declaragao que ga transcrsvemos para a ata, sustsntada com documentos.--------------~---------~Prssente, para eprovacao da Excslsntissima Camera, a ate da rsuniao ordinaria de
vinte e dois ds outubro de dois mil e vinte, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas vinte
a vinte e sets da minute da presents ata. DELIBERACAO: A Camera delibsra, por
maioria, com os votos favoraveis dos membros do Partido Social Democrats, aprovar
a eta da reuniao de vinte e dois ds outubro de dois mil s vinte. Os Senhores
Vsrsadorss do Partido Socialista votam contra.------------------------------------------------------—--------Os Senhores Vsrsadorss do Partido Socialista aprssentam a ssguinte
dsctaracao ds veto (rsmstida por email): Os Vsrsadorss do Partido Socialists votam
contra a aprovacao da eta referents a reuniao de vinte e dois de outubro passado, sm
virtuds de nao ccncordarsm com o que nela consta quanto a falta dos Vsrsadorss do
Partido Socialists a referida reuniao, conforms hojeja declararam, porquanto na mesma
nada se refers duento a comunicacao atempedaments enviada ao Presidents da Camera
por cede um dos Vsrsadorss, neie justiticando e indisponibilidade para rsunioes pressnciais
em virtude da gravosa situacao sanitarie decorrsnte da pandemia decorrsnte do COVlDDEZANOVE s ao mssmo tempo informando de disponibilidade dos mesmos para
participarem ne reuniao por videocontsrencia, e nesta medida a ate nao sxpressa,
prssumindo-se que de forma deiibsrade e intencionel, a verdads dos factos. --------------------~
----------ANTES DA ORDEM DO DIA:------~~—~-—---------~--~-------~~-~-~-------—-~-~---------~--~---------~~~~~~~~--Os Senhores Vsrsadorss do Partido Socieiista apresentam a ssguints declerecao: A
Escola Basica de Vila de Prado esta pronta para genhar nova vida e abragar cs desafios da
Educacao contsmporanea." Foi dests modo que em dois de outubro de dois mil s dezoito
se anunciou na imprensa o inicio das obras de requalificacao de Escola Basica EB dois,
tres da Vita de Prado. Sem nunce psrder uma oportunidede pare se vanglorier e chamer a
obra a sua responsabilidads, o Senhor Presidents de Camera e Dra Julia Fsrnandes foram
afirmando que “a Educacao semprs foi vista pela maioria Social-Democrata do Executivo
Municipal como um setor de nuclear importancia para a construcao ds um Concelho
atretivo e corn crsscentss indicss de competitividads." Citando estss autarcas: “o designio
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da modernlzacao do Concsiho e da efetiva melhoria da qualldade de vida das pessoes
passe, incontornevelmente, pela eposta numa Educacao exigente, inovadore e suscstivel
de proporcionar ao setor smpreserial concelhio mao~cle-obra qualificada, concorrsndo
assim, também, para o desenvolvimento do tecido smpreserial local e para a fixacao dos
iovsns no tsrritério concelhio." Pois bem, estss auto-elogios, promsssas e frases poétices,
nao passeram da habitual rstorical Ao analisar-mos o processo de rsquallficacao s
sucessivos atrasos nas obras das Escolas EB dois, tras de Vila Verde e ds Vila de Prado
fice plasrnado um desrespeito por toda a comunidade sscolar. Na verdads, é lnadmlssivel
que desde a assinatura do protocolo oelsbrado com o govsrno liderado por Passos Coelho
e acsite pelo Senhor Presidents ds Camera para requallficecao destas Escolas tenha
decorrido cerca de cinco anos para a eiaboracao do projeto de exscucao. E inadmissivel
que um procedimento de concurso se inicis com a publicacao em Diario da Repdbllca em
vinte s seis de setembro de dois mii e dezassets e soments ss inicis a obra em dois de
outubro de dois mi! e dszoito, meis de um ano dspois quando em circunstancias normals
ssts prazo de formacao do contrato e apenas de quatro meses. Mas, meis inadmlssivsl é o
facto desta obra, noje cirico de novsmbro ds dois mil s vinte, ainda se encontrer por concluir,
tendo decorrldo desde o ssu inicio setscentos e sessenta e quatro dies, quando o prazo
contratuel da obra era ds trezentos e sessenta e cinco dies seguidos. O prazo ds conclusao
da obra esta, portanto, iargamsnte ultrapassadol E inadmlssivei que Estudantes, Pals e
Encarregados de Educacao, Professores e funcionarios continuem a sofrsr com esta
situacao, s ssjam simplesmente desprezados pelo Senhor Presidents de Camera, Dr.
Anténio Vilela, e pela Senhora Vsrsadora, Dre Jtilia Fsrnandes, que os tam ignorado com a
sue indifersnca e silancio rsiatlvamsnte aos sucesslvos atrasos e defeltos na obras destas
Escolas. Mas o probleme, pelo que tem sido velculedo por Pals e Encarregados ds
Educacao, nao reside apenas nos atrasos da obra s na ausancia ds dialogo e de rsspostas
do Presidents de Camera e da Versadora da Educacao, Culture s Acao Social. Pelo que
tem chsgado aos Vsrsadorss do Partido Socialista em tom ds queixa, lamdrie e desagrado
com e situacao, é que a obra, ainda sem concluir, ja apresenta sinais claros de dsgradacao
essociados a defioiéncias construtivas. Entre outras, referem designadamente as
seguintes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------~¢Chao do pavilhao mal colocado s cheio ds fissures pondo em risco a seguranca
dos alunos, deslgnadamente nas auias de Educacao Fisica; ------------------------------------------~~~~~~--nAs caixilharlas daquilo que lhss é dado a conhscsr nao serao substituidas, apeser
e terem trinta anos e nao darem cumprimento aos requisitos atuals de sficlencie snergstica
que constitui um designio nacionai; --------------------------------------------------------------------------~~~~~~~~--nOs balnearios estao cheios de infiltracoss e faltam vidros;~------------------~-----------~~
---------~oA nlvsi de instaiacass sanitarias apenas exists uma case de banho para
quatrocentos e trinta s nove alunos; -------------------------------------------------------------------------~~~~~~~~~—0As sales de aulas apressntam ja sinais de desgaste dsvido a deficients construcao
que nao previu uma protecao em vinilico até a altura de um virgula cinco metros como se
vsrifica por exempio na Escola Basice de Viia Verde; ---------------------------------------------------~~~~~~~~--QA entrada principal da Escola Basica de Prado nao esta protsgida por cobertura;~~~
--------~~oSaia de informatics com lnsuficlsnts niimero de tomadas.~-—~--------------~------------------------Perente estss factos os Vsrsadorss do Partido solicitam que e equipa de projeto,
equipa de fiscalizacao e rsspetivo Chefs de Divlsao venham a esta reuniao ssclarecer o
Executivo reletivamsnte as seguintss questoes:----------------------------------------------------------5/9
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---------~a]l Estao ou nao previstas caixiiharias novas para a obra? Se nao, porque motlvo
nao foram previstas?-------------------------------------------------------------------------------------------------------bjl O mimero de Enstaiacoes sanitarios cumpre os requisitos exigldos para ediflcios
escoiares desta natureza? Em caso negative qual 0 motivo desse incumprimento?----------------------c_| Esta ou nao prevista a cobertura na entrada principal da Escola?-------~-~-----------~~~~~~~~--dfl Os defeitos construtivos no pavilhao e as infiltracoes, nomeadarnente em
balnearios, foram trarasmitidas ao empreiteiro e exigida a sua corregao? Em que data
ocorreu essa comunicagao? Qual a orlgem das deficiencies identiﬁcadas?---------------------------------e]l Foram ou nao introduzidas aiteracoes em obra? Essas alteragoes oontribulram
para uma maior qualidade da abra? Que trabalhos foram acrescentados e ou retirados em
consequéncia dessas alteragoes?-------------------------------------------------------------------------------------~-f) Face ao reiterado incumprirnento de prazos e a manifesta falta de qualidade da
construgao foram aplicadas muitas de incumprimento contratual ao empreiteiro?------------------------g) Existem erros, omissoes ou trabalhos a mais que o empreitelro tenha
reivindicado e que o l\/luniclpio de Vila Verde deva responder pelos mesmos?----------------------------h) Existem erros, ornissoes que o empreiteiro nao reivindicou e que nos termos do
codigo de contratagao pl]b|iC8 esta obrigado a assumi-los?-----------------------------------------------------i) Foram soiicitadas e/ou concedidas prorrogacoes para a obra?----------—~~-~-»-------------------j) Quai é a data que neste memento esta apontada para conclusao da obra?---------~~
----------A0 Senhor Presidente solicitam os seguintes esclarecimentos: ---------------------------~~
---------~a) Existem pagamentos em atraso ao ernpreiteiro?-----------»-~-~----------—--~-----------~~~-~
---------~b) O Senhor Presidents tem conhecimento de que a empresa possa estar em
situacao de nao poder concluir esta obra uma vez que também se afigura que a obra da
adega entregue ao mesmo empreiteiro esteja parada?-------------------------------------------------~
---------~c) Nos pagarnentos a empresa as questoes de nao clivida a Seguranga Social e
Finangas tem sido verificada?-------------------------------------------------------------------------------------------/\ Dra. Jiilia Fernandes pergunta-se:~--~---------~-»----------~~---—---------——-~---------~~~-~------------~~Com0 justifica enquanto Vereadora do Pelouro da Educacao Cultura e Acao Social,
um siléncio total sobre esta situacao que esta a prejudicar Estudantes, Pals e
Encarregados de Educacao, Professores e funoionarios’? Nem se dignou a explicar
pubiicamente a situacao, que tem causado alarme na comunicacao social."---------------------~
----------O Sr. Presidente presta os seguintes esclarecimentos: Como sempre se
aﬁrmou, este Executive assumiu a Educacao como um deslgnio fundamental para criar
oportunidades para as nossas criancas e jovens tendo, em devido tempo, implementado
um processo de requaiificagao e ampliacao de todos os Ediflclos Escolares do Concelho de
Vila Verde que, sendo da sua responsabiliciade, ja se encontravam concluidos ha algum
tempo atrés. Contudo, o Estado, considerando a sua incapacidade para promover obras de
reabilitagao cie Ediflcios Escolares, desaﬁou as autarquias, socorrendo-se de um envelope
financeiro de fundos comunitarios que era pertenca das proprias, para promover a
reabilitagao das Escolas Basicas de Vila Verde e da Vila de Prado que, ha muito tempo,
mostravam grandee sinais de degradacao e que nos preocupavam, uma vez que aquelas
criangas estavam a frequentar urn estabelecimento de ensino que nao assegurava as
mlnimas condicees para ai se prornover um ensino de qualidade. Apesar deste envelope
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ﬁnanceiro ter saido do montante afeto aos Municipios, mesmo assim foi limitado a um valor
maximo cie 850.000€ (oitocentos e cinquenta mil euros) por Escoia, o que foi
manifestamente impossivel a reaiizagao das obras se nao fosse o l\/iunioipio de Vila Verde
disponibilizar do seu Orgamento proprio um elevado montante financelro, superior a
500.000€ (quinhentos mil euros) por Escola, para suportar a reaiizacao daquelas obras cujo
patrimonio pertencia e pertence ao Estado. O projeto de reabilitacao daquela Escola fol
devidarnente aprovado pelas estruturas do Ministerio da Educacao e esta a ser executado
de acordo com 0 projeto aprovado, que se encontra a ser acompanhado por uma comissao
constituida no amblto destas estruturas dependentes do l\/linisterio da Educacao que, alias,
tém vindo a considerar de grande quaiidade as obras que estao a ser realizadas nestas
Escoias do Conoelho. Por estas razoes, deveriam os Senhores Vereadores do Partido
Socialista, em vez de se submeterem a critica fécil reoonhecer 0 trabalho feito pela
autarquia e, no meio da situagao critica que o pals atravessa e que algumas empresas
também atravessam, perceber algumas razoes que tem levado a alguma demora na
execugao desta obra. No entanto, as questoes agora colocadas e dirigidas aos técnicos,
serao enviadas para que possam obter uma resposta sobre as mesmas. Devo ainda
informar este Executivo, que esta neste memento a decorrer um processo de candidatura
para substituioao do amianto na Escola EB dois, trés de i\/loure e Ribeira do Neiva, numa
parceria com o Governo mas, mats uma vez, o montante 0 investimento saira do envelope
finanoeiro que estava definido no Pacto para o Desenvolvirnento e Coesao Territorial do
Cavado, como rnontante atribuido a autarquia de Vila Verde para outro tipo de obras a
realizar no Concelho e que, mais uma vez, a autarquia aceitou disponibilizar essa verba
para a reaiizacao de obras em patrimonio do Estado. Acrescento, ainda, da mesma forma,
que esta a decorrer um procedimento de contratagao pdbiica para reabilitagao do Centro de
Saude do Pico de Regalados em que 0 Municipio de Vila Verde, como ja fez no Centro de
Saude da Porteia do Vade, obra que for totalmente realizada com fundos para o Municipio
de Vila Verde, promover a requalificacao do Centro de Sasjide de Pico de Regalados, tendo
neste momento afeta uma verba de fundos comunitarios que representa menos de
cinquenta por cento do custo total da obra. O que significa, mars uma vez, 0 Municipio de
Vila Verde a substituir o Estado, naquilo due considera fundamental e basico para a
qualidade de vida dos Viiaverdenses, a Saﬂde e a Educacao. Relativamente as trés
questoes apresentadas peio Senhor Vereador José Morals, informo que nao existe
quaiquer pagamento em atraso seja a esta empresa seja a qualquer outra empresa, nao
existlndo quaiquer razao para tai, bastando para isso consultar o resumo diario de tesourais
presente nesta reuniao de Camera para poder verificar que 0 total de ciisponibiiidades ao
dia de hoje e de 8.628.998,31€ (oito milhoes seisoentos e vinte e oito mil novecentos e
noventa e oito euros e trinta e um céntimos), o que e revelador de uma excelente saiide
financeira do Municipio de Vila Verde, N0 que se refere as questoes seguintes, esclarego
que nao tenno qualquer conhecimento de que a empresa nao esteja em condiooes de
conciuir a obra, por nada me ter sido transmitido, e que todos os pagamentos efetuados
pelo |\/lunicipio de Vila Verde tem por base a verificacao da nao existéncia de dividas a
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Seguranga Social, Finangas ou outro organisms do Estado. Para flnalizar, acrsscsnto 0
nosso respelto e conslderacao pslos Pals, pslos alunos s pslos Vilavsrdsnses, que tem
motlvado o nosso investimsnto, em substituicao do Estado, de forma a ssrsm crladas
oondlcées para que os Vilavsrdsnsss tenham acssso a uma slevada qualldads de vlda.-----~--------A Senhora Versadora Julia Fernandes ssclarece 0 segulnte: Tenho
acompanhado 0 Senhor Presidents s os Téonicos nas visitas a obra, asslm como a
comissao de aoompanhamento da Dlreoao Geral dos Estabsiecimsntos Escolares sempre
que se desiooa a Escola Basioa dois, trés ds Prado. Tenho mantldo um articulagao
permanente e constants com a Dlrsgao do Agrupamsnto, lntsirando-me ds todos os
constrangimentos que surgem ao iongo da exscucao da obra s dando todas as
informagoes de que dlsponho sempre que soiicltada em ssde de Concelho Geral. Tenho
procurado sempre, junto dos sen/loos da autarqula e do Senhor Presidents, obtsr o ponto
da sltuacao relatlvamsnte a sxecugao da obra e de todas as reunioes, e sao multas, entre
os teonlcos s 0 emprsiteiro. Acrescento, ainda, que a questao oolooada rslatlvaments a
faita das casas de banho esta uitrapassada e encontra~se em funclonamento desde
ssgunda fsira as casas de banho que sstavarn em falta. Portanto, e para concluir, tenho
manlfestado todo 0 apoio e todo o acompanhamento junto da Diregao assim como junto
dos msmbros do Concelho Geral onde os Pals estao representados. -----------------------------~~
----------ZERO UM.- CONHECIMENTOS BARRA RATIFICAQGES: ---------------------------------~
----------Zero um zero um.- Para conhecimsnto do Executivo, presentes as listagens
elaboradas pela Dlvlsao de Aguas e Saneamento, relatives aos dsspachos proferidos pelo
Senhor Vereador do Ambiente, Desporto e Atividades Eoonomloas, em processos de
contratos de agua e recolha de Aguas Residuals Domésticas, referentes ao mes de
setembro ds dois mil e vinte, cuja fotocopia se enoontra lnserta ds folhas vinte e oito a trlnta
s dois da minuta da presents ata. DELIBERAQ/30: A Célmara toma conhecimsnto. --------—
-----------Zero um zero dois.- Para ratlficagao da Excelentlssima Camara, presents os
despachos do Senhor Vereador da Qualidade, Ordsnamento e Gestao do Territorio,
relatives as lsencoes/rsducoss no émbito da pandemia COVlD~DEZANOVE. Sobre 0
assunto, fol anexado o rsspstlvo mapa das lsencoes s redugoes reconhecidas pela Divisao
da Qualidade, Atsndimsnto e Fiscallzaoao e Dlvisao de Urbanlzagao e Edlfloacao, cuja
fotocopia se encontra inssrta de folhas trlnta s trés a trlnta e ssls da mlnuta da presents
ata.

DELIBERAQAO:

A

Céimara

delibera,

por

unanlmidade,

ratificar

as

issngosslredugoes no émbito da pandemia COVID-DEZANOVE reconhecldas pela
Divisao da Qualidads, Atendimento e Fiscallzagao s Dlvlséio de Urbanizagao e
Edificagao. Remsta-se £1 Assembleia Municipal, no prazo de quarenta e oito horas.-~~~

-----------ZERO D0§S.- DWERSOS:~~--~---~-~~~~—-~-~-~~~-~-~------~-~---~------------------------------~-~-~
----------Zero dois zero um.- A lnformagao, prestada Téonica Superior de Acao Social, Drf‘.
Isabel Lopes, relaoionada com a utillzacao gratuita das Plsclnas de Prado para alunos com
Nscessidades Educativas Especials,Vcuja fotooopia se encontra lnserta a folhas trlnta e sete
da minuta da presents ata. DELIBERAQAO: Dellberado, por unanimldade, apolar a
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utlllzagao gratulta das Piscinas de Prado, para alunos com Necessidades Educatlvas
Espscials, de acordo com a informagao prestada pela Técnica.----------------------------------------—-Zsro dois zero dois.- Para aprovacao da Excelentlssima Camara, pressnte os
contratos lntsradministratlvos a celebrar com as Fregussias, lndicadas na lnformacao da
Teonica Superior de Educacao, Dra Silvia Rodrigues, no amblto do dsssnvolvimento das
Atividades de Animagao s Apolo a Familia (forneolmento ds rsfslgoss e prolongamento de
horérlo), no Pré~Escolar, para o presents ano lstivo, cuja fotooopia se encontra inserta de
folhas trlnta e oito a cinqusnta e um da minuta da presents ata. DELIBERAQAO:
Delibsrado, por unanimldads, aprovar os contratos intsradmlnistratlvos a celebrar
com as Fregussias, indicadas na rsspstiva informagao, no ambito do
dsssnvolvimento das Atividades de Animagao e Apolo a Familia (forneclmento de
refeigoes e prolongamento ds horério), no Pré-Escolar, para o presents ano letivo.-~--~
--------—~Procedsu-se a leltura da minuta da reuniao do Executive, a qual foi aprovada por
todos os slemsntos presentes na reunlao. ------------------------------------------------------------------------~-E nada mais navendo a tratar, pelo Senhor Presidents fol declarada encerrada a
rsuniao eram doze horas, da qual para constar e devidos efeltos fol lavrada a presents ata
que val ser clevldamente asslnada, consignand0~ss que todas as dellberacoss dela
constante foram aprovadas em minuta no final da reunlao, nos termos do numero trés do
artigo cinquenta s sate da Lei numsro setenta s cinco barra dois mil s trszs, ds doze de
setembro, para su rilr efeitos lmediatos. -------------------------------------------------------------------------------E su, Nuno Miguel i_omba da l\/iota, Coordenador da Unidads de Contratacao
Péibllca, a redigl, subscrevl e assino. -------------------------------------------------------------------------~
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