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----------Aos dezanove dias do mes de novembro, do ano de dois mil e vinte, realizou-se 5%
reuniao ordinaria da Carnara Municipal de Vila Verde, no edificio dos Pagos do Concelho,
sob a Presidéncia do Senhor Antonio Fernando Nogueira Cerqueira Vilela, na qualidade de
Presidente deste Organ Autarquico, e com a presenga dos Senhores \/ereadores, Manuel
de Oliveira Lopes, Julia Maria Caridade Rodrigues Fernandes, Patricio Jose Correia Pinto
Araujo, Jose Augusto Margal Morais e Luis Loureiro de Castro. ------------------------------------------------Secretariou o Coordenador da Unidade de Contratagao Publioa, Nuno Miguel Lomba
da l\/iota. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Verificada a presenoa do numero legal de Vereadores foi pelo Senhor Presidente da
Cémara, declarada aberia a reuniao eram nove horas e quarenta minutos. ---------------------------------Faltou por motivo de ordem pessoal a Senhora Vereadora Claudia da Conceigao
Cachetas Pinto. A Camera entendeu, por unanimidade, justificar a falta, cuja fotocopia se
encontra inserta a foihas vinte e seis da minute da presente ata. -----------------------------------------------BALANCETE: Presente o resumo diério da Tesouraria relativo ao dia dezoito do
mes de novembro do ano dois mil e vinte que acusava um saldo pecuniario de sete milhoes
oitocentos e noventa mil cento e sete euros e setenta e seis céntimos, cuja fotocopia se
encontra inserta a folhas vinte e sete e vinte e oito da minuta da presente ata. ----------------------------EXPEINENTE: O que segue, acompanhado de todos os processes para veriﬁcagao
da Excelentissima Ediiidade. ----------------------------------------------------------------------------------~----------O Senhor Presidents cla Camara entregou aos Senhores Vereadores do Partido
Socialista os esciarecimentos solicitados relativamente a Requaliﬁcagao e Modernizagao da
Escola Basica de Viia de Prado. Foi anexado 0 original a minuta do contrato, cuja fotocopia
se encontra inserta de folhas vinte e nove a trinta da minuta da presente ata. ------------------------------Aprovado, por unanimidade, um voto de louvor a Luis Gongalves Ferreira, em
vidude do trabaiho académico desenvoivido, nomeadamente pela obtengao do prémio
Lusitania Historia, cuja fotocopia se encontra inserta a folhas trinta e um da rninuta da
presente ata. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi proposta uma reuniao extraordinaria para 0 dia vinte e seis de novembro de dois
mil e vinte, as nove horas e trinta minutos, nomeadamente para apreciagao do Plano e
Orgamento. Todos os presentes concordaram com a realizagao da reuniao, prescindindo da
oonvocatéria. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Presente, para aprovagao da Excelentissima Camera, a ata da reuniéo ordinaria de
cinco de novembro de dois mil e vinte, cuja fotocopia se enoontra inseria de folhas trinta e
dois a quarenta da minute da presente ata. DELIBERACAO: A Cémara delibera, por
unanimidade, aprovar a ata da reuniéo de cinco de novembro de dois mil e vinte.--------

----------ANTES DA ORDEM DO DIA:----------------------------------------------------------------------------------Os Senhores Vereadores do Partido Socialista apresentam a seguinte
proposta, cuja fotocépia se encontra inserta a folhas quarenta e um da minuta da presente
ata: Considerando o memento critico que todos vivernos, e a necessidade de auxiliar
Familias, Empresas, Associagoes e instituigoes Concelhias; Considerando a garantia do
Senhor Presidente de que a situagao financeira da Cémara era muito boa e que havia
dinheiro mais que suficiente para responder a crise; Entendem os Vereadores do Paﬁido
Socialista que é por em pratica medidas que respondam de forma energica a crise que se
abateu sobre todos, peio que propomos, a Cémara, dez medidas de apoio economico a
entrar em vigor a partir do final deste mes, pelo periodo de seis moses. Trata-se de um
pacote ambicioso, para que assim possa ter algum efeito pratico. ---------------------------------------------Assim, propomos:-------------~-------—~-----------~——--------------------—-----------------------»-M----1/17
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----------Um. lsentar, tetairnente, o pagamento de agua, lixe e saneamento, a tedas ail
Empresas, Asseciaeees e lnstituicees Particulares de Solidariedade Social (ate um valor
maximo calculade em funcae da media de consume dos Ciltimes seis meses); -----------------------------Dois. lsentar, em cinquenta por cento, o pagamento de agua, lixo e saneamento, a
todos es coosumiclores individuals (ate um valor maxime calculado em funeao da media de
consume dos tiltimos seis meses); --------------------------------------------------------------------------------------Tras. isentar e comercio de taxas de licenciamente e de funcionamento;--------------------------Quatro. lsentar ate uma hora e estacionamento, mediante apresentacao do talao de
compras feitas no comercio local; --------------------------------------------------------------------------------------~Cinco. Atribuir descontes no impesto Municipal sobre lmeveis para tedas as
famiiias;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Seis. Devolver aos municipes a totalidade do valor do lmposto sobre o Rendimento
das Pessoas Singulares que a autarquia reeebe;-------------------------------------------------------------~~----Sete. Oferecer mescaras a toda a populacao; ------------------------------------------------------------Oito. lsentar todas as empresas cla taxa de Derrama;-------------------------------~-------------------Nove. Apeiar a realizaeae de testes rapidos as Cemunidades Escolares, aos
Profissienais e utentes das instituioees Particulares de Solidariedade Sociai, aos
proﬁssienais da Pretecao Civil, entre eutros; -------------------------------------------------------------------------Dez. Entregar aos funcionaries da Camera um voucher de valor igual ao que estava
previsto para o jantar de Natal, para ser gasto, obrigatoriamente, no comercio local. ---------------------Que na reuniao do Executive Camarario de heje se delibere aprovar estas medidas
e se agilize no sentide de que as mesmas seiam implementadas. ---------------------------------------------No seguimento, 0 Senhor Presidente celeceu a possibiliclade de inclusao do
assunto suprarreferide aos membros do Executive: disseram es membros do Executive do
Partido Social Democrata que, tendo em censideragao que a preposta nae esta em
condicees de ser admiticla para discussae e votagao, nomeadamente por nae ter es
eiementos necessaries para o efeito e, bem assim, por haver assuntes que nem sequer sac
da cempetencia do Executive, vetam contra. Os Senhores Vereaderes do Partido Socialista
vetam a favor da inclusae do assunto, por entenderem que reﬁne as condieees para e
efeito. Termos em que, havendo quatro votes contra (Partido Social Democrata) e dois votes
a favor (Partido Socialista), 0 assunto nae sera incluido na ordem de trabalhos. ----------------~----------O Senhor Presidents e demais membros do Executive Partido Social
Democrata apresentam a seguinte declaragao: A preposta apresentada pelos Sennores
Vereadores do Partido Socialista nae reene as condiooes exigidas para ser incluida e
votada na presente ordem de trabalhes, em virtude de nae cumprir as condicees legais
exigidas. Alguns dos assuntes incluidos na preposta nae sac da competencia excluslva
deste ergao, outros estao enqtiadrados em propostas que serao discutidas no ambito desta
reuniao, come por exempio o lmposto Municipal sobre lmeveis ou a isencao cle taxas de
licenciamente e funcionamento para o comercio. Per outre lade, existe ja um conjunte de
medidas no terreno que vao muite para alem daquilo que e referido neste documento, em
areas de apoio Econemico, Social e de Saticle, as Empresas e as populagees. Estas
medidas foram criadas no ambito da primeira fase na Pandemla, sende que a maior parte
ainda se encontram a vigerar nesta data, designadamente a equipa de apoio social, que
continua a apoiar as famiiias na area da satide e alimentaoao, assim come centinuam ativas
as linhas telefenioas de apoio social e psicolegico. lnforme, ainda, que o Municipio de Vila
Verde dispee neste memento, de um stock de testes, quer na modalidade de zaragatoa,
quer de testes rapidos, para secorrer alguma emergéncia, sempre que a mesma for
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necessaria e em ariiculacao com as autoridades de satide locals. Existe, ainda, um stocgi
consideravel de equipamentos de protegao individual que tem vlndo a ser distribuidos de
acordo com as necessidades as instituicees e a populacao em geral. Alem do regulamento
de concessae e incentives fiscais para incentive ao lnvestimento que hoje sera vetado,
estao ja, neste memento, a ser preparadas um conjunte de medidas para uma prexima
reuniao que contrlbuam quer para o apoio as pessoas, quer para o clesenvolvimento da
atividade ecenemica. ----------------------------------------------------------------------------------------------—--------Os Senhores Vereadores do Partido Socialista apresentam a seguinte
declaragao: Pelas deciaraeees dos elementos do Partido Social Democrata deduz-se que
as medidas (poucas) que a autarquia tam em pratica para fazer face ao impacto do COV|DDEZANOVE no Conceiho de Vila Verde sao suficientes. Discordamos. Sao insuficientes e
muito aquem daquilo que a autarquia pode fazer. Per isso propusemos este conjunte de
medidas que nae foram adrnitidas pela maioria Partido Social Democrata. E curioso
observer que se invoquem iormalismo para admitir e votar estas propostas que beneficiam
todos es Vilaverdenses e se ignore esse mesmo fermaiismo quando se atribuem‘ (ou
pretendem atribuir) determinados apoios e subsidies de legalldade duvidesa.
Disponibilizamo-nos para anaiisar e aprovar estas medidas individualmente (uma a uma),
mas de nada adianteu. Na primeira vaga da pandemia, quando propusemos e se atribuiu,
por example, o desconto na tarifa da agua, lixo e saneamento, essa aprovagao foi feita sem
cabimentacao financeira, conforme qualquer um pode constatar pela ata e ainda assim foi
aprevada. Per isso, aqui tambem poderia ser adotade o mesmo mecanismo para este
pacote de medidas. Procuramos com a apresentaoao destas propostas, contribuir para a
melhoria das condlcees de vida de todos es Vilaverdenses e das Empresas e lnstituicees
Cencelhias pelo que iamentamos que as mesmas nae sejam aprovadas. --------------------------

----------ZERO Ui\1l.- CON I-EECEMENTOS BARRA RATIFICAQOES:-------------------------~-~---------------Zero um zero um.- Para ratificagae da Excelentissima Camera, presente a escala
de turnos do horario padrao de foncionamento das farmacias para o ano civil de dois mil e
vinte e um, cuja fotocepia se encontra inserta de folhas quarenta e dois a cinquenta e cince
da minute da presents ata. DELIBERAQAO: Deliberado, per unanimidade, ratificar a
escaia de tumos do horério padrao de funcionamento das farmecias para o ano civil
de dois mii e vinte e um.-------------------------------------------------------------------------------------------------Zero um zero dois.- Para ratificacao da Excelentissima Camara, presente o
despacho do Senhor Vereador da Qualidade, Ordenamento e Gestao do Territerio, relative
as isencees/reducees no ambito da pandemia COVID-DEZANOVE. Sobre o assunto, foi
anexado c respetive mapa das isengoes e reducees reconhecidas pela Divisao da
Qualidade, Atendimento e Fiscalizacao, cuja fotecepia se encontra inserta a folhas
cinquenta e seis e cinquenta e sete da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Camara
delibera, por unanimidade, ratificar as isengeeslredugees no ambito da pandemia
COVID-DEZANOVE reconhecidas pela Divisao da Qualidade, Atendimento e
Fiscalizagao. Remeta-se a Assembieia Municipal, no prazo de quarenta e oito horas.---

----------ZERO DOiS.- DlVERSOS:--------~--------------------------------------------~----------------------i
----------Zero dois zero um.- A informacao, prestada Tecnica Superior de Acae Social, Dr."‘.
Isabel Lopes, relaclonada com o apoio as refeigees dos meneres, Maria Antenia Mariano
Leai e Miguel Mariano Leal, a frequentar o Jardim de lnfancia, de acordo com a infermagao
prestada pela Tecnica, cuja fotocepia se encentra inserta de folhas cinquenta e eito a
sessenta da minuta da presente ata. DELIBERACAO: A Camara deiibera, per
unanimidade, apoiar as refeigees dos meneres, Maria Antenia Mariano Lea! e Miguel
3/17

l

Fls
ATA DA REUNIAO ORDiNARlA DE 1911112020

ii

Mariano Leal, a frequontar o Jardim do infancia, do acordo com a informagao prestada
pela Tecnica.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zoro dois zoro dois.- Outra informacao, prestada Tecnica Superior do Acao Social,
Dr.a. lsaboi Lopes, relacienada com o apoio a rofeicao do manor Lisandro Olivoira Garcia, a
froquontar o Jardim do lnfanoia, do acordo com a informaoao prestada pela Tecnica, cuja
fotocepia so encentra inserta do folhas sessenta o um a sessenta o tres da minuta da
prosento ata. DELlBERA(_,'$AO: A Camara delibera, por unanimidado, apoiar a refeigao
do manor Lisandro Oliveira Garcia, a frequentar 0 Jardim do lnfancia, do acordo com
a informagao prestada pela Tecnica.--------------------------------------------------------------------------------Zere dois zero tras.- Ainda outra infermaoae, prestada pela Tecnica Superior do
Acao Social, Dra. lsabel Lopes, tarnbem relacienada com o apoio a rofoicao o
prolongamento do menor Serena Costa da Silva Bastos Fovoroiro, a frequentar o Jardim do
infancia, do acordo com a informacao prestada pela Tecnica, cuja fotocepia so encentra
inserta do folhas sessenta o quatro a sessenta e sete da minuta do prosento ata.
DELEBERAQAO: A Camera delibera, por unanimidado, apoiar a refeicao e
prolongamento do menor Serena Costa da Silva Bastos Fevereiro, a froquontar o
Jardlm do lnfancia, do acordo com a informagao prestada pela Tecnica.------------------------------Zero dois zero quatro.- Outra informacao, prestada Tecnica Superior do Acae
Social, Drf‘. lsabol Lopes, também relacienada corn o apoio a rofoicao o prolongamento do
monor Loandro Filipo Silva Lomba, a frequontar o Jardim do lnfancia, do acordo com a
informacao prestada pela Tecnica, cuja fotocepia so oncontra_inserta do folhas sessenta o
eito a setenta o um da minuta do prosonto ata. DELIBERACAO: A Camara delibera, por
unanimidado, apoiar a rofoigao e prolongamonto do monor Loandro Filipe Silva
Lomba, a froquontar o Jardim do infancia, do acordo com a informacao prestada pela
Tecnica.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zero dois zero cinco.- Uma informacao, subscrita pelo Tecnico Fernando Teles,
reiativa a preposta do altoracao ao Reguiamonto do Transito na Avenida Bernardo do Brito
Forroira, Rua do Professor, Rua Condostavol Dom Nuno Alvaros Pereira o Praoa cince do
outubro,, cuja fotocopia so encentra inserta do folhas setenta o dois a oitenta da minuta da
presento ata. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 Senhor Veroader Jose Morals questiona so o tecnico pode assinar a informacao
nos termos em quo o fez?-------------------------------------------------------------------------------------------------0 Senhor Presidente osclaroce que sim, dado que a inferrnaoao este despachada
polo Chofe da Divisao, Engonhoiro Paulo Pereira, que sugere que a mosma seja remotida
ao Executive para aprovaoao. -------------------------------------------------------------------------------------------DELIBERACAO: Doliberado, por unanimidade, aprovar a Alteragao ao
Regulamonto do Transito na Avenida Bernardo do Brite Ferreira, Rua do Professor,
Rua Condostavoi Dom Nuno Alvaros Pereira e Praga cince do outubro, nos termos da
informagao prestada.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Zero dois zero seis.- Prosonte 0 processe zero um barra dois mil e onzo barra mil
trozontos o novo, om nome do dose Fernando do Sousa Vasconcolos, roforento a uma
oporacao urbanistica, sita no iugar do Tres Horas, Froguesia do Godinhacos para
deliboracao sobre a caducidado da liconca ao abrigo do disposto no niiimoro cince do artigo
setenta o urn do Regime Juridice do Urbanizacao o Edificacao por force da aplicaoao da
alinoa a) do néimore tras, do reforide artigo, cuja fotocepia so encentra inserta a folhas
oitenta o um o oitenta o dois da minuta da prosonto ata. DELIBERACAO: A Camara
delibera, por unanimidade, ciociarar a caducidado da licenca do censtrugao, ao abrigo
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do disposto no ntimero cince do artigo setenta o um do Regime Juridico d
Urbanizagao o Edificagao por forca da aplicagao da alinoa a) do niimero trés, do
roforido artigo, reforonto ao erocesso zero um barra dois mil e onze barra mil
trezontos e novo, om nome do José Fernando do Sousa Vasconcolos.---------------------------------Zoro dois zero soto.- Prosonto o processo zero um barra dois mil o quatro barra
quatro mii soiscontos o doze, om nome do Fernando Moroira Pinto, roferonte a uma
oporaeao urbanlstica, sita no iugar do Fundoviia, Froguesia do Seutolo, para doliboraoao
sobre a caducidado da liconca ao abrigo do disposto no nﬂmoro cince do artigo setenta o
urn do Regime Juridico do Urbanizacao o Edificacae per foroa da aplicagao da alinoa d) do
ntlmore tres, do roforido artigo, cuia fotocopia so encentra inserta do folhas oitenta o tres a
oitenta o eito da minuta da presonto ata. DELIBERACAO: A Camara delibera, por
unanimidade, declarar a caducidado da licenga do construcao, ao abrigo do disposto
no nernero cince do artigo setenta o um do Regime Juridico do Urbanizagao o
Edificagao por forga da apiicagao da alinoa a), do nemoro trés, do roforido artigo, do
acordo com as informageos tecnicas constanto do processo zero um barra dois mil o
quatro barra quatro mil soiscontos o doze, om nome do Fernando Moroira Pinto.------------------Zoro dois zero oito.- O processo nﬂlmoro zero um barra dois mil o dozoite barra
oitocontos o sessenta e cince, om nome do Jose Luis Rosondo Pereira, site no iugar do
Sornados, da Uniao do Froguesias do Vado, para doliboraoao sobre a legalizacao do
oporacao urbanistica destinada a habitacao ao abrigo do disposto no ntimoro cince, do
artigo cento o quatro, do Regulamonte do Piano Dirotor Municipal om vigor com base nas
lnformacoos tecnicas constantos do processo, cuja fotocepia so oncontra inserta do folhas
oitenta o novo a novonta o eito da minuta da prosonto ata. DELIBERACAO: A Camara
delibera, por unanimidade, iogalizar do oporagao urbanistica destinada a habitagao ao
abrigo do disposto no nﬁmoro cince, do artigo cento o quatro, do Rogulamonto do
Plano Dirotor Municipal om vigor, com base nas informageos tecnicas constantos do
processo ntimero zero um barra dois mil e dozoite barra oitocontos e sessenta e
cince, om nome do Jose Luis Resende Pereira, site no iugar do Sornados, da Uniao do
Froguosias do Vade.-------------------------------------------------------------------------------------------------------Zoro dois zero nove.- Prosonte o processo ntimoro zero um barra dois mil o
dozanovo barra novocentos o vinte e novo, om nome do Carlos Manuel Gomos Deminguos,
site na Rua do Coimbra, da Froguesia do Vila Verde e Barbudo, para doliberar sobre
acoitaoao do preposta do codoncia do areas para ospacos vordos o equipamontos do
utilizacao coletiva, bem come da componsacao pelo deficit do codencia do areas para
infraostruturas viarlas com base nos paroceres o informacoos tecnicas constantos do
processo, cuja fotocopia so encentra inserta do folhas novonta o novo a cento o dozanovo
da mlnuta da prosento ata. DELIBERACAO: Deliberado, por unanimidade, que, face as
informagoos constantos do processo, dosignadamonte es paroceres técnicos do
Chofo da Divisao do Ordenamonte do Torritério, a Camara entonde nae havor, do
memento, qualquer interesso na acoitagao dos terronos propostos para a criacao do
espaoos verdos o instaiagao do equipamontos do utiiizacao colotiva, polo simples
facto do oles ficarern situados om zona inacossivel, dosignadamonto para a
nocessaria fruigao piiblica. Assim sondo, entonde a Camara que 0 promoter dove
coder terronos que so adoquem aos fins do utilidado piiblica visados pela Lei ou, case
seja inviavol, tendo om considoragao o contoxto local, admitir-so a sua disponsa
medianto pagamento da rospotiva componsagao, nos termos legal o rogularmente
admissivois. A rostanto componsagao provista pelo facto do prédie ser servido por
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infraostruturas, dosignadamento do cariz. rodoviario, sae evidentomente acoitos, nos
termos das informageos constantos do processo.---------------------------------------------------—--------Zero dois doz.- Uma informacao, prestada pelo Tecnico Superior Jose Silva,
roiacienada com o podido do aplicacao da “tarifa social a utilizadoros nae domesticos",
seiicitada polo Centre Social do Vale do Homom, cuja fotocepia so encentra inserta do
folhas cento o vinte a cento o quarenta e um da minuta da presonto ata. DELIBERAQAO: A
Camara delibera, por unanimidade, detorminar quo seja apiicada a tarifa social para
utiiizadoros nae domésticos ao Centre Social do Vale do Homom para a donominada
“Casa da Alegria", nos termos da informagao prestada poles services.-------------------------------Zero dois onze.- Uma preposta, aprosontada polo Senhor Prosidonto da Camara,
roiativa a Aquisicao dos Bons Patrimoniais do Institute Emprosarial do Minho. Sobre o
assunto, a Divisao Juridico prostou a informacao cuja fotocopia so encentra inserta do
folhas cento o quarenta o dois a cento o noventa o cince da minuta da presonto ata. -------------------Os Sonhoros Vereaderes do Partido Socialista apresontam a seguinto preposta
aitornativa, cuja fotocepia so encentra inserta do folhas cento o novonta o sols a duzontos
da minuta da presonto ata:--------------------------------------------------------------------------------------—--------a. Na soquencia da oxposioao subscrita pelos roprosontantos do Municipio do Vila
Vordo nos orgaos sociais do Institute Empresarial do Minho (lEMlNHO), aprociada na
rouniao erdinaria do Orgao Executive Municipal roalizada om tres do fovoroiro do dois mil o
vinte, na quai so dava oenta do que aquela ontidado tinha side doclarada insolvonto, pelo
Tribunal do Vila Nova do Famaiicao, no ambito do Procosso sotecontos o sete barra
dozanovo ponto novo T eito Vila Nova do Famalicae, o que tinha side nomoado
administrador da insolvencia 0 advogado Dr. Nuno Caries Lamas do Albuquerque, foi o
Executive Municipal informado do que a <<a insolvéncia o a oxistancia do crodoros
dotorminaram a vonda do patrimenio do lEMlNi-lO (institute Emprosarial do Minho), cuja
doscrigao corrospondo a urn predio urbane compesto per parcela do torrono, site om Casal,
Froguesia do Seutolo, Concolho do Vila Vordo, doscrito na Consorvateria d institute
Emprosarial do Minho o Rogisto Prodiai do Vila Vordo sob o ntlrnoro MlL E ClNQUENTA E
CINCO - SOUTELO o inscrito na rospotiva matriz prodial urbane sob o artigo mil trozontos o
trinta o tres, no qual so inclui a impiantacao do um odifioio compesto per tres pisos, com
quarenta o um espacos do inctrbaoao o todo 0 oquipamonto do rochoio», (Anexo 1)---------------------b. Na mesma oxposioao rofore-so que “o processo do vonda dooorreu om loilao
enlino, na plataforma wwvv.o-loiloespt (Roforencia LO486592019), com inicio om quatro do
agosto do dois mil o dozanovo e torminou om um do outubro do dois mil o dozanovo, com
um valor base do 1 557411 ,77 € ( um milhao quinhontos o cinquonta e soto mil quatrocontos
o onze euros o setenta o sete centimos) o e valor minimo do 1 323 800,00 € (um rnilhao
trozontos o vinte o tres mil o oitocontos euros)» o que, <<nao tendo side aprosontadas
propostas dontro daquolo valor, tove inicio, a partir do eito do outubro do dois mil o
dozanovo, o processo do vonda por nogociacao particular», tendo side apurado, om rouniao
com o administrador do insolvencia, <<quo es crodoros da massa insolvonto podoriam
acolhor uma preposta do aquisicao do todo o patrimenio do ox-IEMINHO (institute
Emprosarial do Minho), dosde que a mosma rondo os 850 000,00€ (oitocontos o cinquonta
mil euros)». --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------c. Face ao toor da reforida oxposicao, dosignadamonto no que concorno a
<<possibilidado do continuar a dar seguimonto a missao do apoiar o omproondodorismo, a
inovacao, a oualificacao o o omproge no nosso Concolho» e, tambem, <<a rosponsabilidado
social docorronto das omprosas que so oncontram a laborar naquole ospaoo o a
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consequente salvaguarda de postos de trabalho existentes», e tendo em consideragao, por
fim, que, conforme consta do referido documento, <<o prédio em questao possui um valor
patrimonial bastante acima deste rnontante, atendendo a aspetos como a conservacao do
imovei, o equipamento mobiliario, o fator iocalizacao e, tendo ainda como referéncia, o custo
da construgao e do terreno que ultrapassaram os trés virgula cinco rnilhoes de euros», a
Céimara Municipal deliberou, por unanimédade, <<reconhecer interesse na apresentacao de
uma proposta por parte do Municipio de Vila Verde» designando para 0 efeito <<uma
comissao negocial, a qual Encorporara o Senhor Presidente da Cémara e a Senhora
Vereadora Claudia Cachetas», conforme consta da ata da reuniao ordinéria da Camara
Municipal reaiizada em trés de fevereiro de dois mil e vinte. (Anexo 2)--------------------------------------~d. Na sequéncia da referida deiiberacéo, os membros da Cémara Municipal
designados para a comissao negocial, Manuel Lopes, na qualidade de Vice-Presidents em
substituicao do Senhor Presidente da Cémara, e Claudia Cachetas, acompanhados pelos
representantes do Municipio nos érgaos do ex-IEMINHO (lnstituto Empresarial do Minho),
agendaram reuniao com o Administrador de lnsolvéncia, que se realizou em vinte de
fevereiro de dois mil e vinte, e da qual resultou o documento subscrito pela referida
coméssao que foi presente a reuniao ordinaria do Orgao Executivo Municipal realizada em
dois de marco de dois mii e vinte. (Anexo 3)--------------------------------------------------------------~~
---------~e. O refericlo documents expoe, em sintese, o processo de insolvéncia do lEMlNHO
(institute Empresarial do Minho) e a consequente venda de todos os bens apreendidos para
a massa insolvente, razao pela qual foi posto a venda, primeiro em hasta publica, depois por
negociagao particular, o patrimonio daquela entidade <<cuja descricao corresponde a um
prédio urbane cornposto por parcela de terreno, sito em Casal, Freguesia de Soutelo,
Concelho de Vila Verde, descrito na Consen/atoria do Registo Predial de Vila Verde sob o
ndmero MIL E CINQUENTA E CINCO - SOUTELO e inscrito na respetiva matriz predial
urbana sob o artigo mii trezentos e trinta e trés, no qual se inclui a implantacao de um
ediﬁcio composto por trés pisos, com quarenta e um espacos de incubacao e todo o
equipamento do recheio». ---------------------------------------------------------------------------------------~
---------~f. Ta! como consta do docurnento que vimos de citar, foi a comissao negocial
informada pelo Admlnistrador da lnsolvéncia <<que nao existe margem negocial relativa aos
valores anteriormente trazidos ao conhecimento da Excelentissima Cémara, uma vez que
os créditos reconhecidos totalizam o moniante de €801 975,85 (oitocentos e um mil,
novocentos e setenta e cinco euros e oitenta e cinco céntirnos) existindo uma situacao
pendente que pode agravar os mesrnos em €25 625,00 (vinte e cinco mil seisoentos e vinte
e cénco euros), acrescidas das despesas processuais, onde se incluem despesas do
Administrador de lnsolvéncia e custas devidas ao processo».---------------------------------------~--------~~g. Resulta do referido documento que <<a proposta a apresentar pelo Municipio, nao
deve (...) ser inferior a €851 500 (oitocentos e cinquenta e um mil e quinhentos euros), sob
pena de nao vir a ser aceite pelo Administrador da lnsolvéncia e respetiva Comissao de
credores conforrne, alias, informacao obtida», conciuindo-se que a proposta de aquisicao, a
ser apresentada <<deve, em si mesma, conter os mecanismos de salvaguarda de todos os
tramites legais, e estar condicionada, nomeadamente, a aprovacao pelo Executivo, a
autorizacao pela Assembleia Municipal e a obtencao do visto do Tribunal de Contas». ------------------h. Apreciado o referido docurnento pela Excelentissima Cémara Municipal em que
se propunha a eventuai proposta de aquisigao do patrimonio do ex-IEMINHO (lnstituto
Empresarial do Minho), foi adeliberado, por unanimidade, apresentar uma proposta de
aquisicao no montante de 851.500,00€ (oitocentos e cinquenta e urn mil e quinhentos
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euros), condicionado a aprovagao por parte da Assembieia Municipal de Vila Verde e, bem
assim, a emissao de “Visto" por parte do Tribunal de Contas. Mais se deliberou, por
unanimidade, constituir uma Comissao que tenha por escopo estudar as posslveis solucoes
gestionarias para garantir o melhor modelo de funcionamento que salvaguarde o interesse
publico, o qual devera estar ligado ao empreendedorismo, ao fomento da atividade
econémica e ao emprego», designando-se para integrar a referida Comissao os Senhores
Vereadores Jose Morals, Luis Castro, Patricio Aratijo e Manuel Lopes. --------------------------------------i. Na sequéncia da referida deliberagao, foi em onze de margo de dois mil e vinte
remetida ao Senhor Administrador da Massa lnsolvente, por oficio subscrito pelo Senhor
Presidents da Carnara, a proposta de aquisigao nas condicoes supra expostas. --------------------------j. Por oficio remetido via e-mail e com data de dezasseis de abril de dois mil e vinte,
o Senl'iorAdministrador da Massa lnsolvente, Dr. Nuno Albuquerque, comunicou a Camara
Municipal de Vila Verde que aceitou a preposta apresentada pela Camara Municipal <<para a
compra do imével e bens méveis que compoem as verbas ndmeros um e dois do auto de
apreensao» adjudicandmos <<pelo valor de €851.600,00 (oitocentos e cinquenta e um mil e
quinhentos euros)», assim descritos: -----------------------------------------------------------------------------------<<Verba ndmero um: Prédlo urbano composto por parcela de terreno, sito em Casal,
da Freguesia de Soutelo, Conceiho de Vila Verde, descrita na Conservatoria do Registo
Predial de Vila Verde sob o numero MIL E CINQUENTA E CINCO — SOUTELO, e inscrito na
respetiva matriz prediai sob o artigo mil trezentos e trinta e trés°; --------------------------------------------»-<<Verba namero dois: Lote composto por: UPS referéncia um-tres J ZMDU
(avariado), ups mge galawy trezentos trinta Kva quatrocentos v, switching - internet,
conectividade clexterior - paoketeer, conectividade c/exterior - router, switch quarenta e oito
port/dezloemlmil, storge dual core com oito gb, servidor HP Dl trezentos e oitenta GEN nove
dois xintel xeon, firewall appliance sn dois dois seis dois sete zero, switch gigabit d link dgstresrnii cento e vinteouarenta e oito to/s, switch gigabit d link dgs-trés mil cento e vinte»quareata e oito pols, servidor hp poliant Ml trezentos e dez e, trés quadros interativos
promothean active, dois video projetores, trés fotocopiadoras multifuncoes BlZHUBC224E,
cerca de vinte telefones Alcatel/Lucente ip Touch quatro mil e oito, balcao bancada roma
dois mil ago, escaparate em ago inox, maquina de café ltalbar (avariada), maquina de cafe
Nespresso, moinho de café MC! trés, frigorifico FRG oitomil e oitenta e trés, setenta e uma
secretarias com alonga e bloco de gavetas, seis mesas de reuniao redondas, setenta e uma
cadeiras com rodas e braoos, trinta e dois cabides bengalelros, quarenta e seis cadeiras
fixas, nove armarios baixos, duas mesas oradores, quatro cadeiras oradores, oitenta
cadeiras publico, quatro mesas, trinta e duas cadeiras fixas, uma mesa secretaria com bloco
de gavetas, uma cadeira com rodas, quatro mesas secretaria, quarenta e uma mesas,
oitenta e quatro cadeiras formandos, dois sofas de um iugar de costa alta, dois sofas de trés
lugares de costa alta, um sofa de trés lugares de costa baixa, dois sofas de um iugar de
costa baixa, trés mesas de centro em carvalho, oonjunto de sala de reunioes com uma
mesa e seis cadeiras». ------------------------------------------------------------------------------------------~~
--------—-k. Conclui o Senhor Administrador da Massa lnsolvente que <<assim que se mostre
efetuado o referido pagarnento e tenham sido entregues nos nossos ascritorios os DUCs
comprovativos do cumprimento das obrigacoes fiscais, procederemos, de imediato a
marcacao da escritura ptzblica».-----------------------------------------------------------------------------------------l. Nos termos do disposto na alinea i), do numero um, do artigo vinte e cinco, da Lei
niiimero setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro, na sua redacao atual,
compete a Assembleéa Municipal, sob preposta da Camara Municipal, <<autorizar a Camara
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Municipal a adquirir, alienar ou onerar bens imoveis de valor superior a mil vezes a RMMG
(Retribuigao Minima Mensai Garantida), e fixar as respetivas condicoes gerais, podendo
determiner o recurso a hasta publica, assim como a alienar ou onerar bens ou valores
artisticos do Municipio, independentemente do seu valor, sem prejuizo do disposto no
nirmero dois do artigo trinta e trés»; -------------------------------------------------------------------------~~
----------m. O Valor da Retribuioao Minima Mensal Garantida (RMMG) estabelecido para o
ano de dois mil e vinte é de seiscentos e trinta e cinco euros. ---------------------------------------------------n. Por sua vez, compete a Camara Municipal, nos termos da aiinea ccc), do numero
urn, do artigo trinta e trés, do referido diploma legal, <<apresentar propostas a Assembleia
Municipal sobre matérias da competéncia desta».------------------------------------------------------------------0. Nos termos do disposto no artigo tercelro, do Decreto~Lei numero duzentos e
oitenta barra dois mil e sete, de sete de agosto, na sua redacao atual, diploma que
estabeiece o regime juridico do patrimonio imobiiiario piiblico, no respeito pelo principio da
boa administracao, <<um - A gestao, a utilizacao e a alienagao dos bens imoveis [...](do
dorninio publico) devem ser realizadas de acordo com a ponderacao dos custos e
beneficios» assim como <<dois - As despesas com a aquisigao, administracao e utilizacao
dos bens imoveis devern satisfazer os requisitos da economia, eficiéncia e eficacia,

especiaimente quando envolvam um dispéndio significativo cle dinheiros pi'1blicos.»---------------------Tendo em consideracao tudo o exposto, e 0 entendimento alcancado na Comissao
designada pela Camera Municipal para aestudar as possiveis solucoes gestionarias para
garantir 0 melhor modeio de tuncionamento que salvaguarde o interesse publico, o qual
devera estar ligado ao Ensino Superior Politécnico ou Universitario, Conheoimento
(cientifico e tecnologico), ao ernpreendedorismo, ao fomento da atividade econémica e ao
Emprego», cs Vereadores do Partido Socialista prop6e: -----------------------------------------------------A. Que a aquisioao do patrimonio do ex~lEMlNHO (lnstituto Empresarial do Minho)
nao deve constituir, para a Camara Munioipai de Vila Verde, a assungao de quaisquer
obrigacoes para com as entidades individuais ou coletivas instaladas no edificio da entidade
insolvente ou que com ela possuam relacoes contratuais; ---------------------------------------------~
----------B. Sem preiuizo do exposio no numero anterior, entende a Comissao que o edificio
e respetivo recheio a adquirir tenha por finalidade, preferencialmente, a criacao de um
Campus de Ensino Superior Politécnico ou Universitario, baseado na missao da promocao
do conhecimento atraves de parcerias com uma ou mais lES (lnstituigoes do Ensino
Superior), Centros de lnvestigagao, Associagoes Empresariais, Entidades Bancarias,
Centros Tecnologicos e Empresas da Regiao, de forma criar sinergias impulsionadoras da
economia local, apoiando a inciusao social através da investigagao na area da Saude com a
abertura ole servicos a comunidade e a publicos desfavorecidos e incentivadoras a criacao
de spin off e startups riesta area e dando oportunidade de desenvolvimento a projetos de
indole profissional, de mérito do ensino profissional secundario, fomentando o
empreendedorismo de forma inovadora. Todo este processo devera ser acompanhado de
aprendizagem quer através de CTeSP— Cursos Técnicos Superiores Profissionais e de
formacoes de acordo corn as necessidades evidenciadas, numa relacao estreita com as

empresas. ---------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------Entendem ainda os Vereadores do Partido Socialista que, nestas circunstancias, e
atento o interesse pfzblico Municipal face a tal objetivo, o edificio podera ser cedido, nos
termos legaimente admissiveis, a lnstituicao do Ensino Superior ou Grupo de Ensino
Superior nas condicoes que vierem a ser acordadas e devidamente contratualizadas e apés
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----------C. Se, por motivos supervenientes e alheios a Camara Municipal de Vila Verde nao
for possivei concretizar a ﬁnalidade preferencial acima indicada, e depois de esgotadas
todas as possibiiidades de exequibilidade e viabilidade do enunciado em ll, podera ser
equaoionada outra finalidade a dar ao edificio do ex~lEMlNHO (lnstituto Empresarial do
Minho), desde que de lnteresse ptiblico Municipal, apos deliberacao assumida pelo minimo
de dois tercos dos membros do Executive Municipal quanto a mesma finalidade e quanto a
sua forma de gesiao. ----------------------------------------------------------------------------------------------~
--------~-Desta forma, o Municipio de Vila Verde, no ambito da sua missao de planear e
definir linhas orientadoras que promovam o crescimento do Concelho, orienta a acao
Municipal no sentido de assegurar a competitividade e atracao territorial, com especial
destaque para a formacao das novas geracoes, o estimulo a forrnacao continua e a
promocao de um desenvolvimento mais qualificado que aposta nas pessoas e nas suas
potencialidades. -------------------------------------------------~;----------------------------------------------------------Considerando o exposto, propoe-se que o Orgao Executivo delibere no sentido
do se proceder a aquisigao pelo valor de €851 500 (oitocentos e cinquenta e um mil e
quinhentos euros), dos bens descritos na alinea j) devendo a presents proposta ser
submetida a deliberacao da Assembleia Municipal para a necessaria autorizacao ao
abrigo do disposto na alinea i), do niimero um, do artigo vinte e cinco, do ANEXO l, da
Lei numero setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro, na sua
redagao atuai.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELiBERA(}AO: Deliberado, por maioria, com os votos favoraveis dos
Membros do Executivo do Partido Social Democrata (quatro votos) e os votos contra
dos Vereadores do Partido Socialista (dois votos), proceder a aquisicao dos bens
descritos nas aiineas j) e I) da proposta para aquisigao dos bens patrimoniais do
institute Empresariai do Minho, pelo valor de 851.500,00 € (oitocentos e cinquenta e
um mil e quinhentos euros), e que esta deliberagao seja submetida a Assembleia
Municipal para necessaria autorizagao ao abrigo do disposto na alinea i), do numero
um, do artigo vinte e cinco, do Anexo l da Lei numero setenta e cinco barra dois mil e
treze, de doze de setembro, na sua redagao atual. A proposta alternativa apresentada
peios Senhores Vereadores do Partido Socialista nao foi aprovada, tendo em conta
que votaram contra os Membros do Executivo Partido Social Democrata (quatro
votos) e a favor os Vereadores do Partido Socialista (dois votos).---------------------------------------Os Membros do Executive do Partido Social Democrata apresentam a seguinte
declaragao: A presente proposta constitui o corolario natural das deliberacoes unanimes
deste Executivo Municipal datadas de trés de fevereiro e de dois de marco do corrente. Com
efeito, na sequéncia do processo de Ensolvéncia do lEMinho (lnstituto Empresarial do
Minho), decidiu-se, na primeira reuniao, reconhecer interesse na apresentagao de uma
proposta por parte do Municipio para adquirir os bens patrimoniais daquele lnstltuto e, na
segunda, apresentar uma proposta de aquisigao dos referidos bens pelo montante de
861.500 euros (oitocentos e cinquenta e um mil e quinhentos euros). lmporta, por isso,
concluir este processo que, desde o inicio, mereceu o apoio unanime de todos os membros
deste Orgao atendendo ao valor intrinseco dos bens em apreco, mas sobretudo, pelo
potencial que aquele equipamento possui no que concerne a <<possibilidade de continuar a
dar seguimento a rnissao de apoiar o empreendedorismo, a inovacao, a qualificacao e o
emprego no nosso Concelho». Alias, como consta da deliberacao de dois de marco, a
Comissao entao criada tinha <<por escopo estudar as possiveis solucoes gestionarias para
garantir o melhor modeio de funcionamento que salvaguarde o interesse publico, o qual
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devera estar ligado ao empreendedorismo, ao fomento da atividade economica e ao
emprego». Nao obstante a citada Comissao nao ter chegado a um claro consenso no que
respeita ao modelo de gestao, certo é que por todos foi aceite que a aquisigao destes bens
devera, primordialrriente, destinar-se a instalacao de um projeto de Ensino Superior e/ou de
urn polo de investigaoao a contratualizar com uma lnstituicao de Ensino Superior ou, entao,
para promover a criagao e o desenvolvimento de novos projetos empresariais numa
incubadora de empresas. A presents proposta salvaguarda, na integra, esse alargado
consenso e deixa ern aberto todas as possibilidades para um destino de reievante interesse
publico a conferir aos bens objeto da presents deliberacao conforme consta da proposta.
Com efeito, nao podemos oividar que desde ha muitos anos se anseia por ver desenvolverse no territorio Municipal um projeto de Educacao e Formacao de nivel Superior. De igual
modo, promover a iniciativa empresarial constitui, também, um relevante desiderato
Municipal pelo potencial de desenvolvimento que a iniciativa e a inovacao empresariais
poderao acarretar para 0 tecido Econémico Local e Regional e para o crescimento
Economico e Social do Concelho. Por fim, fica claramente demonstrado no processo, que o
valor real dos bens adquirir, avaliado por perito independents em 1.503.560 euros (um
milhao quinhentos e trés mil e quinhentos e sessenta euros), é muito superior ao valor a
pagar peia compra a efetuar junto da massa insolvente (851500 euros (oitocentos e
cinquenta e um e quinhentos euros)) pelo que tambem, por aqui, se encontra devidamente
salvaguardado o lnteresse Publico Municipai. Face ao exposto, compreende-se mal a
posicao expressa no voto CONTRA dos Senhores Vereadores do Partido Socialista. Por um
lado, ela contraria as posicoes unanimes assurnidas nas anteriores deliberacoes aprovadas
neste Orgao sobre a matéria que sempre foi favoravel a aquisicao deste patrimonio. Por
outro, nada do que foi proposto poe em cause que se procure, no futuro, o melhor modelo
de gestao para lhe dar o adequado uso atravas dos projetos a desenvolver naquelas
instalacoes, até porque se propoe que, no caso de se instalar uma incubadora de empresas,
deve o Municipio criar para o efeito um Regulamento Municipal. Assim, independentemente
da posioao que possamos ter sobre o que nao tera corrido bem no projeto do lEMinho
(lnstituto Empresarial do Minho), abre~se agora um novo leque de oportunidades que o
Municipio deve aproveitar para criar um equlpamento capaz de acrescentar valor e que
possa servir para a prornocao do nosso desenvolvimento coletivo, seja para sen/ir de
instalacao a um projeto de ensino superior elou de investigacao, seja para promover a
iniciativa empresarial, ou para qualquer outro destino que possa servir os superiores
interesses do Concelho. Acrescenta-se, ainda, que a proposta agora apresentada pelos
Vereadores do Partido Socialista, aiém de comportar condiclonantes para o uso daquele
espago, determine que so podera ser equacionada uma outra finalidade ao edificio dos ex
|E~Minho (lnstituto Empresarial do Minho) apos uma deliberacao assumida pelo mlnimo de
dois tercos dos Membros do Executivo Municipal. Ora, esta condicao, poderia, em nosso
entender, por em causa a viabilidade de utilizacao daquele imovel, uma vez que podem
existir divergéncias de base quanto a sua forma de utilizacao de gestao. De acordo com a
proposta por nos apresentada, reaﬁrma-se aqui que qualquer utilizacao daquelas
instalaooes devera ter sempre por base uma Deiiberagao do Executive e, se necessario, do
Orgao Deliberative. ------------------------------------------------------------------------------------------------—--------Os Mernbros do Executivo do Partido Socialista apresentam a seguinte
declaragao: Votamos contra a proposta dos membros do Partido Social Democrata para
aquisicao do IEMINHO (lnstituto Empresarial do Minho) pols a mesma nao reflete as
conclusoes da Comissao constituida para 0 efeito, nao define (como a nossa proposta
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define) o objetivo claro de instalar o Ensino Superior e admits a continuidade do modelo djp
gsstao do lEMll\El-E0 (lnstituto Empresarial do Minho) que, com a insolvéncia do organismo,
ss comprova ser um péssimo modelo ds gestao. O Partido Socialista nao passa cheques
em branco a gsstao autarquica do Partido Social Democrata. Todos ss recordam dos
miiboss derretidos na aventura Social—Democrata denominada de "PROVIVER “, ou na
“PRO-VILAVERDE", sntre tantas outras que tém ao longo dos ultimos vinte s quatro anos
ds gestao Partido Social Democrats dssviado para esses “buracos" verbas esssnciais qus
dsviam, isso sim, ser investidas na melhoria da qualidade ds vida ds todos os
Vilaverdenses. -----------------------------------------------------------------------------------------------------~----------Zero dois doze.- Urna informacao, prestada pelo Chefs da Divisao ds Educacao s
Promocao Social, Dr. Adelino Machado, rslativa a atribuicao ds um apoio financeiro a Casa
do Povo ds Vila Verde, para fazsr face as despesas com o atual periodo pandémlco da
Covid-Dszanovs, cuja fotocépia ss encontra inserta ds folhas duzentos e um a duzentos e

quatro da minute da presents ata. ---------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vsrsador José Morals aprsssnta a seguinte declaragao: Nas suas
relacoes com os cidadaos, a autarquia deve respsitar o principio da igualdade, asssgurando
que situacoss idsnticas sao objsto ds tratamento igual. No sntanto, sempre que ocorra uma
difsrsnca ds tratamsnto, os agsrites publicos devsm garantir que a mesma é justiﬁcada
pelos dados objetivos s reisvantss do caso sm questao. A autarquia deve também atuar
com ponderacao e razoabilidade. Quando toma dscisoss, certificar-se de que as medidas
adotadas sac adequadas, necessaries e proporcionais aos objetivos a rsalizar. Aquilo que
ss tem verlficado é que no que diz rsspeito a atribuigao ds subsidios o principio da
igualdade, da imparcialidads s da razoabiiidade dsram iugar ao cacique, a bajulacao s ao
conflito de interssses. A fundamentacao aprsssntada para a atribuicao deste subsidio a ssta
entidade privada, provavelmsnts aplica~se a qualqusr outra entidade do Concelho, por
sxempio a Casa do Povo da Vila de Prado, a Casa do Povo da Ribeira do Nsiva e a tantas
outras lnstituicoss que prestam estss servicos a comunidads s que estao a ser vitimas dos
sfeitos provocados pela pandsmia COVID-DEZANOVE. Entsnds-as por isso que a
atribuicao avulsa deste subsidio, proposto pela Vsrsadora Julia Fsrnandes, que em mataria
ds subsldios surge como uma espscie de "rainha do cacique", nao respeita as obrigacoes
que a autarquia tsm de curnprir no que diz rsspeito a atribuicao ds dinheiros publicos, em
especial o principio da igualdade. No sentido ds se promover igualdade nesta matsria, s
uma vez que a autarquia atrasou este subsldio durante quatro meses (foi pedido sm agosto
pela Casa do Povo s a autarquia propos a atribuicao em novembro), prop6s~ss que se face
um levantamento junto de todas as Casas do Povo do Concelho de Vila Verde s sntidadss
equiparadas, averiguando, se os motivos qus Isvam a atribuicao deste apoio também a elas
ss aplicam, procedendo depois a atribuicao ds verbas de forma equitativa s naturalmsnte
contsmplando a Casa do Povo de Vila Verde com um apoio, respeitando os Regulamsntos
Municipais e Leis em vigor. Justifique que este assunto defends os principios da
igualdade?--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~DELlBERACAO: A Camara delibera, por unanimidade, atribuir um apoio
financeiro no valor de =€ 2,000.00 (dois mil euros), a Casa do Povo de Vila Verde, de
acordo com a informagao prestada pelo Técnico.------------------------------------------------------------~-Os membros do Executive do Partido Social Democrata aprssentam a seguinte
declaracao de voto: Ests subsidio agora atribuida a Casa do Povo ds Vila Verde, tsm a
forma ds um subsidio extraordinario que pretends apoiar uma situagao muito concreta s
pontual rsiativa as dificuldadss vividas por ssta instituicao durante o periodo da pandsmia
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Covid~Dezanove Esta, nests memento, ja a ser elaborado um processo mais geral de apoiog
as lnstituicoes que, em face desta crise pandémica tsnham visto diminuidas as suas
rscsitas, para que, numa proxima reuniao, seja aprovada, conforms ja foi refsrido no inicio,
alem das medidas ja srn vigor, outras medidas de apoio a essas lnstituicoes que promovsm
um ssrvico essencial e fundamental em areas Educativas e Socials s que bem merscsm um
tratamsnto especial nests rnomento em que vivemos, nao so uma crise sanltaria, mas
Social s Econornica. Acrescs ainda que esta lnstituicao Particular ds Solidariedads Social
(Casa do Povo de Vila Verde) foi a onica que, ate ao momsnto, dsu entrada ds um pedido
de subsidio sxtraordinario previsto no Regulamento de Apoio de Atribuicao de Subsidios.---—--------Os membros do Executivo do Partido Socialista apresentam a seguinte
declaragao: Entsndsmos que a atribuicao destes subsidios deveriam ser avaliados e,
eventuaimsnte aplicados, a todas as restantes Casas do Povo de Vila Verde e entidades
com prestagao de senrico social equlparado. Atendendo a smergsncia social invocada pela
Casa do Povo ds Vila Verde em agosto deste ano, e so agora avaliada por esta Crgao,
apesar da auséncia ds justiticaooss do Executivo Partido Social Democrata, votamos
favoravelmsnte a atribuicao do subsidio. --------------------------------------------------------------------~
—------~-Zero dois treze.- Presente a proposta apresentada pelo Senhor Versador do
Pelouro do Ambiente, Desporto e Atividades Economicas, sobre a alteraoao do
Regulamento Municipal de Ocupagao do Espaco Publico e Pubiicidade. Sobre o assunto a
Divisao Juridica, prestou uma informacao que junto se anexa, cuja fotocopia se encontra
inserta de folhas duzentos e cinco a duzentos e dszasssis da minuta da presents ata.
DELIBERACAO: A Camara delibera, por unanimidade, aprovar a proposta de
Alteragao do Regulamento Municipal de Ocupacao do Espago Publico e Publicidade.
Rsmeta-se a Assembleia Municipal.---------------------------------------------------------------------------------Zero dois catorze.- Presents uma informacao subscrita pela Técnica Superior Dr.
Dslfina Mendonca, relacionada com a atribuicao de 3.000,00€ (trés mil euros), rslativo ao
Grands Prémio, no ambito da Bisnal lnternacional de Arte Jovsm ds Vila Verde, nos termos
da informacao, prestada pela Tecnica, cuja fotocopia se encontra inserta a_foihas duzentos
e dszasssis e duzentos s dezoito da minuta da presents ata. DELIBERACAO: Deliberado,
por unanimidade, aceitar a transfsréncia do Banco BPl SA, no valor e 3.000,00€ (trés
rnii euros), no ambito da parceria estabelecida, para sfeitos de atribuigao do prémio
atribuido aos artistas Pedro Cunha e Bruno Grilo no ambito da Bisnal de Arte Jovsm
de Vila Verde.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zsro dois quinze.- Presents uma proposta apresentada pelo Senhor Versador da
Qualidade, Ordenamento e Gestao do Territorio, rsiativa ao proieto de Regulamento de
Concsssao de Beneficios Fiscais para incentivo ao lnvestimento. Sobre o assunto, a
Divisao Juridica prestou a informagao cujas fotocopias se sncontram Enssrtas de folhas
duzentos e dezanove a duzentos e quarenta e cinco da minuta da presents ata.
DELIBERACAO: A Camara delibera, por unanimidade, que a proposta ds Regulamento
de Concsssao ds Bensficios Fiscais para lncentivo ao lnvestimento, seja submstida a
consulta pubiica, no prazo de trinta dias a contar da data da sua publicacao na
Segunda Série do Diario da Republics, nos termos do artigo cento e um do Codigo de
Procedimento Administrative, sem prejuizo da sua publicagao na Internet, na pagina
institucional do Municipio, por edital e outros meios complsmentarss considerados
adequados.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Os membros do Executivo Partido Social Democrata apresentam a seguinte
declaragao: O presents projeto ds Regulamento inssrs-se no ambito dos poderss
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tributarios Municlpais e visa, alem de dar cumprlmsnto ao estipulado ne alinea b), do a
quinze e no nomero dois, do artigo dezesseis, ambos da Lei nomero setenta e trss barra
dois mil e treze, de tres de sstembro, na sue rsdacao atual, constituir um instrumento de
crucial importancia para a etrecao de novos projetos de investimento absolutamente
indispensaveis pare que o Concelho prossige na senda do seu desenvolvimento colstivo.
Todos reconhecemos que a iniciativa empresarial, que se reflete na criecao de novas
srnpreses e no desenvolvimento ds novos projetos empreseriais, sao absolutamente
cleterminantss para a criacao de mais e melhores oportunidedes de emprego e fator
essencial da criecao da riqueza indispsnsavel eo desenvolvimento Economico s Social do
Concelho, da Regiao e do Pals. E, assim, obrlgacao do Municipio tudo fezsr para que os
potencieis investidores vejam no terrltorio Municipal mais s melhores oportunidades para
dssenvolvsr os seus projetos ds negocio, condicao essencial para e dinemizacao do
msrcado de emprego criando novas oportunidadss pare as pessoas poderem almejar obter,
na sua terra, as melhores condicoes para concretizar os seus projetos de vida. O presents
documento constitui, assim, um instruments estratégico para que o Municipio alcance ainda
rnaiorss nivsis de atratividade territorial ao possibilitar, de forma clara e transparsnte, a
concessao de bsneficios tiscais aos projetos de investimento que venham e ser
rsconhecidos de lnteresse Municipal. Vlsando a etrecao do investimento e, através dsle, e
criecao de novos postos de trabalho, estes dois fatorss apressntam-ss como os crltérlos
mais relsvantes pare que a Camera Municipal lhes posse rsconhscsr o lnterssse Municipal.
No sntanto, tendo em consideracao o peso signiflcativo que as micro e pequenes empresas
tem ne atividade economica do Concelho s do Pals, foram-lhes criadas condicoes de
discriminacao positive nsstss dois domlnios ds molds a possibilitar que também aos
pequenos investidores e dada oportunidade de ter acesso a relsvantes beneflcios fiscals ds
cariz Municipal. De igual forma, e necessidade de estimular e iniciativa empresarlal por
parte dos mais jovens, dando corpo a sua criatividade, dinamismo e potenclel de inovacao,
constitui razao para que os investidorss ate quarenta anos de idade vejam os seus projetos
empresarieis objeto de discriminacao positive. Por outro lado, a necessidade de garantir um
desenvolvimento ambisntalmsnte sustentavel ssta dsvidamente valorizado quando ss
pretends que os proietos de investimento contribuam para o adsquado ordenamento do
territorio. Ao nivel das taxas é criedo um regime especial de isencoes para as construcoss
destinedas a tins Agricolas, Pecuarios, Florsstais, Turlsticos s lndustrleis. Com este
Regulamento, os projetos ernpresariais que cumprem os requlsitos para serem
considerados de lnteresse Municipal poderao beneficier de issngoes ou signiflcatlvas
reducoes nos impostos (lnstituto da Mobilidade e dos Transportes e lmposto Municipal
sobre lmoveis) e nas taxes Municipeis aplicaveis a operacoes urbenistlcas rslacionadas
com os respetivos investirnentos, alem do apoio administrative visendo a tramitacao mais
célere dos respetivos procsssos. Aproveita-se o snsejo para regulementar a possibllidade
de atribuir isenooss ou reducoes em sede de Derrema Municipal as novas emprssas que se
instelem no Concelho elou aqueles que crism um detsrminado nL'1mero de postos de
trabalho. O objetivo e claro: quem invsstir no nosso Concelho e com isso criar novos postos
de trabalho msrecs ser apoiado. Assim, o investidor fica a saber que, pare alem de
bensticiar das vantagens que lhe sao legalmsnte esssgurades pelo facto de invsstir num
territorio de baixa densidade e num Concelho que desde sempre aplicou, por exemplo, e
taxa mais beixa do lrnposto Municipal sobre lmoveis, tem acesso a servicos esssnciais
como a agua s o seneamento a prscos multo compstitivos, passe também a podsr acsdsr a
vantagens complementares relsvantes em sede de impostos e taxes Municlpais que
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queremos que sejam um fator do atratividade. Sendo, no entanto, bsneflcios flscaisﬂ
netureza temporaria e condicionada, ostes apoios, como nao podsria dsixer do ser, estao
sujeitos ao curnprimsnto do requlsitos a formalizar sob e forma do um contrato. E e
sxigoncia passe, ossencialmente, pelo cumprimento do projeto do investimento, pela
criacao llquida do postos do trabalho o pela manutencao da atividade smprssarial por um
perlodo minimo do cinco anos apos conclusao do projeto do investimento. Dssta forme,
cromos ester dsvidamente salvaguerdado o interesso publico. Sendo ainda uma proposta e,
por isso, passivel do ser enriquscido com outras perspstivas, pretsndsmos que o
documento seja objoto de devide aprocieceo e que posse ser beneficiedo com o contributo
das Associecoes Emprosariais, dos Empresarios, das lnstltulcoes e, enfim, dos cidadaos em
geral pare que possa constituir, num futuro proximo, um rslsvente fator de apoio eo
investimento produtivo s para que os investidores so sintam ainda melhor acolhidos na
nossa terre. --------------------------------------------------------------------------------------------------------~----------Zoro dois dezessols.- Presents uma proposta, apresentada pelo Senhor Presidents
da Camera, roiacionade com a nao aceitacao da trensfsréncia do competencies ao abrigo
da Lei numero cinqusnta e oito barra dois mil o dezoito, do dszasssis do agosto, no dominlo
da acao social, estabelecida pelo Docreto~Lei nomero cinqusnta e cinco barre dois mil e
vinte, do doze do agosto, no ano do dois mil s vinte e urn, cuja fotocopia so encontra inserta
do folhas duzentos e quarenta e seis a duzentos e quarenta o oito da minute da presonto
ata. DELIBERACAO: Deliberado, por unanimidade, propor a Assomblola Municipal a
nao aceitagao da transforéncla do competencies ao abrigo da Lei numoro cinqusnta o
oito barra dois mil o dezoito, do dszasssis do agosto, no dominlo da agao social,
estaboiocida polo Docreto-Lol numoro cinqusnta e cinco barra dois mil e vinte, do
doze do agosto, no ano do dois mil e vinte o um. Romota~se o assunto a Assembleia
Municipal com a advorténcia do que 0 teor da doilboragao seja comunicada a Dlregao
Goral das Autarquias Locals até trinta e um do dezembro do dois mil o vinte.-----------------------Zoro dois dozassote.- Presents uma proposta, apresentada pelo Senhor Presidents
da Camera, relacionada com a nao aceitacao da trensferoncia ds competencies ao abrigo
da Lei nomsro cinqusnta e oito barre dois mil s dezoito, do dszasssis do agosto, nos
dornlnios da Educaoao (Decroto-Lei nomero vinte s um barre dois mil s dozanovo, do trinta
do janeiro), o da Saude (Decroto-Lei numero vinte o tres barra dois mil e dozanovo, do trinta
do ianeiro), no ano do dois mii s vinte e um., cuja fotocopia so encontra inserta do folhas
duzentos s quarenta e nove a duzentos s cinqusnta e cinco de minute da presents ata.
DELIBERACAO: Deliberado, por unanimidade, propor a Assombleia a nao acoltagao
da transferéncia do competencies ao abrigo da Lei ntimero cinqusnta o oito barra dois
mil e dezoito, do dszasssis do agosto, nos dominlos da Educagao (Decroto-Lei
nfimoro vinte e um barra dois mil o dozanovo, do trinta do janeiro), e da Saodo
(Decroto-Lei nifimero vinte o trés barra dois mil e dozanovo, do trinta do janeiro), no
ano do dois mil e vinte o urn. Remote-so o assunto a Assombloia Municipal com a
adverténcia do que o teor da doilboracao seja comunicada a Dirogao Gerai das
Autarquias Locais até trinta o urn do dezembro do dois mil e vinte.-----------------------------------~-Zero dois dozolto.- Presents a proposta do flxecao da Taxa Municipal do Dirsitos do
Passegem (TMDP) para dois mil e vinte e um, cuja fotocopia so encontra inserta a folhas
duzentos e cinqusnta e seis e duzentos e cinqusnta e sete da minute da presents ata.
DEUBERACAO: Doiiberado, por unanimidade, aprovar proposta do fixagao da Taxa
Municipal do Dirsitos do Passagom (TMDP) para dois mil o vinte o um. Romota-so a
Assembloia Municipal para os compotontos sfoitos.------------------------------------------------15/17
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----------Zero dois dozanovo.- Presents, a proposta do Valor da Taxa do lmposto Municip
Sobre lmovois (IME) para dois mil o vinte e um, cuja fotocopia so encontra inserta a folhas
duzentos o cinqusnta o oito o duzentos o cinqusnta o novo da minute da presonto ata.
DELEBERACAO: Deliberado, por maiorla, com a abstengao dos Senhores Vereadores
do Partido Socialista, aprovar proposta do Valor da Taxa do lmposto Municipal Sobre
imovois (EMI) para dois mil o vlnto o um. Rometer a Asssmbloia Municipal.---------------------------Os membros do Executivo do Partido Socialista aprssontam a seguinte
doclaragao: Considerendo o irnpacto da pandsmia, ontondsmos que a autarqula devorla
ser mais abrangento nesta proposta, abrangondo os agrogados familiares com um
dependents a cargo, o que nao acontocs. Esta o alias uma das propostas que sntrogamos
hoje o chumbada pela meioria Partido Social Democrata. Seria um sinal do que o Municipio
do Vila Verde roalmonto so proocupa com todas as families. E que a meioria dos agrogados
familiaros e composto polo casei e um filho. Por osse motivo e porqus a nossa proposta
nesta matéria seria mais abrangonte, abstemo-nos nesta proposta que contemple apones
doscontos para agrogados tamiliarss com dois e tros ou mais dopondontos a cargo. ---------~--------~-Os membros do Executivo do Partido Social Domocrata apresontam a seguinte
dociaragao; A presonto proposta mantom a taxa do lmposto Municipal sobre lmovois no sou
nlvol mais baixo possivel (zero virgula tros por cento) com reducoos para as families com
dois ou mais fiihos. Assim, o Executivo Municipal mantem a sua posicao do minimizacao do
ostorco fiscal oxigido aos Vilaverdenses, ao mesmo tempo que sinallza do forma positlva as
families que apostarn na renovagao das goracoos. O lmposto Municipal sobre lmovois é um
importants instruments do polltica fiscal s uma das principals fontos do rocsita dos
Municlplos. Esta constatacao o fundamental para que todos tenhamos conscioncia do que,
dosde o primsiro moments, sempre foi opcao dos Exocutivos lidorados polo Partido Social
Domocrata do cobrar a taxa mlnima deste lmposto. Mesmo nos anos mais dificsls, om que
seria facil rocorror a este lmposto Municipal para aumontar a arrocadagao do roceitas, os
responsaveis autarquicos do Partido Social Domoorata nao doixaram do tor a conscioncia
absolute do que o nocossario utilizar este poderoso instrumonto fiscal do forma oquillbrada
o saudavel. lsto quer dizer, que sempre foi nossa proocupacao atonuar o seu lmpacto nas
families s, particularmente, daquolas que tom varios dopondontos a seu cargo. Esta politica
fiscal, que visa nao agravar as condicoes economicas das families, o complomentada pole
docisao do mentor no proximo ano os tarifarios aplicados aos sorvlcos do fornocimsnto do
agua o do recolha do sanoamonto e do roslduos urbanos. Para alem das lsoncoos do taxas
o do tarifarlo social do agua o sanoamonto aplicado as families mais carsnciadas, o
Executivo Municipal nao doixara do ostar atonto as reais nocossidados das pessoas que
vivam em situacao do maior vulnerabilidado, dando particular atongao as criancas o aos
mais idosos. Em suma: a politica ﬁscal Municipal pauta-so polo equiiibrlo om garantir o
nocessario financiamento da atividade Municipal com a necessaria sonsibilidado social mas
sem roporcutir custos oxcsssivos sobre as families e sobre as omprosas. Por outro lado,
fora do quaisquer derives de carater populista do quom tudo pretends oforscer sem cuidar
do prover a sua necessaria sustontabilidado, o saudavel oquillbrio das finances Municlpais
so so alcance com uma politica fiscal Municipal que habilite o Municipio a cumprir com as
suas atribuicoos o competéncias, a dssenvolvsr o sou piano do lnvestimentos e também
com a sua funcao rodistributiva, dssenvolvendo todos os mocanismos do apoio a prostar as
families que apresontsm maiores vulnorebilidadss Economlcas e Socials, tudo lsto visando
o desenvolvimento do Concelho com inogaveis reflexos na moihoria do vida do todos os
Vilaverdenses. ------------------------------------------------------------------------------------------------------16/17
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—--------Procedeu-se é leitura da minuta da reuniéo do Executivo, a qua! foi aprovada por
todos os elernentos presentes na reuniéo. ----------------------------------------------------------------~
---------~E nada mais havendo a tratar, pelo Senhor Presidente foi declarada encerrada a
reuniéo eram doze horas, cia qua! para constar e devidos efeitos foi lavrada a presente ata
que vai ser devidamente assinada, consignando-se que todas as deliberagﬁes dela
constante foram aprovadas em minuta no final da reuniéo, nos termos do numero trés do
artigo cinquenta e sete da Lei nﬂmero setenta e cinco barra dois mi! e treze, de doze de
setembro, para surtir efeitos imediatos. --------------------------------------------------------------------------------E eu, Nuno Miguei Lomba da Mota, Coordenador da Unidade de Contratagéo
Ptrblica, a redigi, subscrevi e assino.--------------------------------------------------------------------------

O Presidente da Cémara,_6L

O Secretério
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