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----------Aos dezassete dias do més de dezernbro, do ano de dois mil e vinte, realizou se
time reuniao ordinéria da Camera Municipal de Vila Verde, no edifioio dos Pagos do
Concelho, sob a Presédéncia do Senhor Antonio Fernando Nogueira Cerqueira Vilela, na
quaiidade de Presidents deste Orgao Autarquico, com a presenga dos Senhores
Vereadores, Manuel de Oliveira Lopes, Julia Maria Caridade Rodrigues Fernandes,
Patricio José Correia Pinto Araujo, José Augusto Margal Morals, Luis Loureiro de Castro e
Claudia da Conceigao Cachetas Pinto. --------------------------------------------------------------------
----------Secretariou o Coordenador da Unidade de Contratagao Publica Nuno Miguel
Lornba da Meta. ----------------------------------------------------------------------------------------------- --
----------\/erifioada a presenga do numero legal de Vereadores foi peio Senhor Presidents
da Camera, deolerada aberta a reuniao eram nove horas e trinta minutos.---------------------
----------BALANCETE: Presente o resumo diario da Tesouraria relativo ao dia dezasseis
do mes de dezembro do ano dois mii e vinte que acusava um saldo pecuniério de oito
milhoes quinhentos e setenta e sete mil quinhentos e dois euros e quarenta e oinco
céntimos, cuia fotocopia se encontra inserts a folhas nove e dez da minuta da presente
ata.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------~-
----------EXPEDlENTE: O que segue, acompanhado de todos os processos para
verificagao da Exceientissima Edilidade. -----------------------------------------------------------------
----------Presente, para aprovagao da Exoelentissirna Cémara, a ata da reuniao ordinaria
de dez de dezembro de dois mil e vinte, cuja fotocépia se enoontra inserta de folhas onze
a dezanove da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Camara delibera, por
unanimidade, aprovar a ata da reuniao ordinéria de dez de dezembro de dois mil e
vinte.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------A proxima reuniao do executivo sera do dia sete de janeiro e a seguinte no dia
dezoito de janeiro, tendo todos os membros do executivo oonoordado com este
agendamento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------ANTES DA ORDEM DO
----------Nae foram apresentados quaisquer assuntos.-----------3----------------—-------------------
----------ZERO UlVl.- CON!-IECIMENTOS BARRA RATIFICAQOES:--~----------------------------
----------Zero um zero um.- Para conhecimento do exeoutivo, presentes as listagens
elabotadas pela Divisao de Aguas e Saneamento, relativas aos despachos proferidos
pelo Senhor Vereador do Ambiente, Desporto e Atividades Economicas, em processos de
oontratos de agua e recolha de Aguas Residuals Domésticas, referentes ao més de
outubro ole dois mil e vinte, ouja fotooopia se encontra inserta de folhas vinte a vinte e
cinco da miauta da presente ata. DEUBERAQAO: A Céimara toma conhecimento.--------
----------Zero um zero dois.- Para conhecimento do executivo, presentes as listagens
eleboradas pela Diviséo de Aguas e Saneamento, relativas aos despachos proferidos
pelo Senhor Vereador do Ambiente, Desporto eAtividades Econornicas, em processos de
contratos de agua e recolha de Aguas Residuals Doméstioas, referentes ao mes de
novembro de dois mil e vinte, cuia fotocopia se encontra inserta_de folhas vinte e seis a
vinte e nove da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Céimara toma
conhecimento.--------------------------------------------------------------------------------------------------
----------Zero um zero trés.- Para ratificaoao da Excelentissima Cémara, presentes os
despachos do Senhor Vereador da Qualidade, Ordenamento e Gestao do Territorio,
relativo as isengoeslredugoes no arnbito da pandemia COVID-DEZANOVE. Sobre o
assunto, foi anexado os respetivos mapas das isenooes e redugoes reoonheoidas
pela Diviséo da Qualidade, Atendimento e Fisoalizagao e Divisao de Urbanizagao e
Edificagéo, ouja fotocopia se enoontra inserta de foihas trinta a trinta e quatro da
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minuta da presente ata. DELIBERACAO: A Camara delibera, por unanimidade,
ratificar as isengdeslredugoes no ambito da pandemia COVID-DEZANOVE
reconhecidas pela Divisao da Qualidade, Atendimento e Fiscalizacao e Divisao ds
Urbanizagao s Edificagao. Rsmeta-ss a Assemblsia Municipai, no prazo ds quarenta
e oito horas.------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------Zero um zero quatro.- Para ratificacao da Excslentissima Camera, presents a
avaliaoao final das unidadss organises (SIADAP 1) referents ao ano ds dois mil s
dezanovs rsalizada pelos respstivos msmbros do orgao sxscutivo ds que dspsndsm,
cuja fotocopia ss sncontra i__nssrta de folhas trinta s cinco a sessenta s um da minuta da
presents ata. DELEBERACAO: A Camara delibera, por maioria, com a abstengao dos
Senhores Vereadores do Partido Socialista, ratificar a avaliacfio final das unidades
organicas (S!ADAP 1) referents ao ano ole dois mil e dszanovs rsalizada pelos
rsspetivos mernbros do érgao executive de que dependsm.-----------------------------------
----------Os Senhores Vereadores do Partido Socialista declararam: “abstemo-nos por
ss tratar ds matéria eminsntements administrative". ---------------------------------------------------
----------ZERO DOlS.-
----------Zero dois zero um.- Presents o processo zero um barra dois mil s catorzs barra
duzsntos e trinta e trés, em noms de Andre Filipe da Cunha Pinhsiro, referents a uma
operaoao utbanistica, sita no iugar do Souto, Freguesia de Atiaes, para delibsragao sobre
a oaducidads da iioenoa ao abrigo do disposto no numsro oinco, do artigo setsnta s um,
do Regime Juridico de Urbanizaoao e Edificagao, por forca da aplicaoao da alinea d), do
nixmero trés, do referido artigo s ds aoordo com as informacoss constantss do processo,
cuja fotocopia ss sncontra inssrta de folhas sessenta s dois a sessenta e quatro da
minuta da presente ata. DEUBERACAO: A Camara delibera, por unanimidads,
declarar a caduoidade da licenga de construgao, ao abrigo do disposto no mimero
cinco, do artigo setsnta e um, do Regime Juridico de Urbanizagao e Edificagao por
forca da aplicagzéo da alinea d), do mimero trés, do refsrido artigo, referents ao
processo zero um barra dois mil e catorzs barra duzentos e trinta s trés, em nome
Andre Filipe da Cunha Pinheiro.--------------------------------------------------------------------------
---------~Zero dois zero dois.- Presents 0 processo zero um barra dois mil e dezanovs
barra novscsntos s treze, em noms ds Carlos Alberto Pereira Gonoalves, sito no lugar ds
Rsgaide, Frsgussia ds Cabaneias, para dslibsraoao ao abrigo do disposto na alinea d),
do ndmero dois, do artigo csnto e trés, do Rsgulamento do Plano Diretor Municipal, sm
vigor, sobrs 0 reoonheoimsnto ds que o acsrto ds area ds duzsntos s noventa s trés
metros quadrados para concretizaoao da opsragao urbanistioa projetada objeto do pedido
de inforrnacao prévia nao prejudice o correto ordenamento do tsrritorio tendo em base os
parecerss técnicos constantes do processo, cuja fotocopia ss sncontra inserta de folhas
sessenta s cinco a setsnta s dois da minuta da presente ata. DELIBERACAO:
Dsliberado, por unanimidads, ao abrigo do disposto na alinea d), do némero dois,
do artigo cento e trés, do Regulamento do Plano Diretor Municipal em vigor,
reconhecsr ds que 0 acerto de area de duzentos e noventa e trés metros quadrados
para concretizagao da operagao urbanistica projetada objeto do pedido de
informagao prévia nao prejudice o correto ordenamento do territério tendo em base
os parsceres técnicos constantes do processo, zero um barra dois mil e dezanove
barre novscentos s treze, em nome de Carlos Alberto Pereira Gongalves.-------------- --
----------Zero dois zero trés.- Presents o processo zero trés barra dois mil e vinte barra
novecentos s oinco, sm noms ds Joaquim Azevedo da Costa sito no lugar ds Corredoura,
da Uniao de Frsgussias da Ribeira do Nsiva, para emissao do oompetsnte parecsr,
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tendsnts a smissao ds osriidao ds compropriedade, ao abrigo do artigo cinqusnta e
quatro, ndmsro um, da Lei ndmero noventa s um barra noventa s oinco, de dois ds
setembro, na redaoao que lhs foi confsrida psla Lei ndmero setsnta barra dois mil s
quinzs, ds dszasseis ds julho, tendo srn conta as informaooes técnioas oonstantss do
processo, cuja fotocopia ss encontra inssrta de folhas sstenta s trés a setsnta e ssis da
minuta da presente ata. OELIBERACAO: A Camara delibera, por unanimidade, emitir
parecer favoravei para emissao de certidao de compropriedade, ao abrigo do artigo
cinquenta e quatro, ndmero um, da Lei niimero noventa e um barra noventa e oinco,
de dois de setembro, na rsdagao que lhs foi conferida psla Lei niimero sstenta
barra dois mil e qeinze, de dszasseis de julho, nos termos das informagoes
técnicas constantss do processo zero trés barra dois mil e vinte barra novecentos e
oinco, em noms Joaquim Azevedo da Costa.--------------------------------------------------------
----------Zero dois zero quatro.- Lima informagao, prestada psla Técnica da Divisao de
Educacao e Promooao Sociai, Dr? lsabsi Lopes, relacionada com o apoio a frequsncia no
Jardim de infanoia, para a menor Gabrisila Estsfania Psnaranda Calderon, cuja fotocépia
se encontra inserta de folhas setenta e sets a oitenta s um da minuta da presente ata.
DELIBERACAO: Dsliberado, por unanimidade, apoiar a menor Gabriella Estefania
Psnaranda Calderon, na frequéncia do Jardim de lnfancia, de acordo com a
informagao prestada psla técnica.-----------------------------------------------------------------------
----------Zero dois zero cinco.- Presents o dsspacho profsrido pelo Senhor Vsreador da
Qualidade, Ordsnamento e Gestao do Tsrritorio, Dr. Manuel Lopes, rsspeitante a
toleranoia ds ponto, para os trabalhadores que exeroam funooes nos ssrvioos do
Municipio ds Vila Verde, nos dias vinte e quatro s trinta s um de dszembro ds dois mil e
vinte, cuja fotooopia se encontra inssrta a folhas oitenta s dois da minuta da presents ata.
DELIBERACAO: Dsliberado, por unanimidade, conceder a tolsrancia ds ponto aos
trabalhadorss que exergam fungfies nos ssrvigos do llllunicipio de Vila Verde, nos
dias vinte e quatro e trinta e um de dezembro, nos tsrmos do despacho proferido
pelo Senhor Vsreador da Qualidade, Ordenamento e Gestao do Tsrritorio.---------------
----------Zero dois zero seis.- Presents o processo zero um barra dois mil e dezassste
barra ssisoentos e setenta e um, em noms ds Ricardo Cesar Dias Fsrreira, sito no lugar
da Vsiga, da Freguesia ds Vila Verde e Barbudo, para dslibsrar ao abrigo do disposto na
alinea d), do nllimsro dois, do artigo csnto e trés do Regulamento do Plano Diretor
Municipal, sobre o rsoonhscimento ds que 0 acsrto da area proposto para a realizaoao da
operaoao urbanistica ao abrigo do disposto no oitado artigo csnto e tres nao prejudica o
correto ordenamento do tsrritorio, com base nas informagoss prestadas pelos técnicos
constantes do processo, cuja fotocépia se encontra inserta de folhas oitenta e trés a
oitenta e nove da minuta da presente ata. DELIBERACAO: Deliberado, por
unanimidade, ao abrigo do disposto na alinea d), do niimero dois, do artigo cento e
trés do Regulamento do Plano Diretor Municipal, reconhecer de que o acerto da
area proposto para a reatizagao da operagao urbanistica ao abrigo do disposto no
oitado artigo cento e trés nao prejudice o correto ordenamento do territério, com
base nas informagfies prsstadas pelos técnicos constantes do processo zero um
barra dois mil s dezassete barra seiscentos e setenta e um, em noms de Ricardo
César Dias Ferreira.-------------------------------------------------------------------------------------------
----------Zero dois zero sete.- Presents a minuta ds sscritura ds oompra s vsnda dos
bens patrimoniais do lnstituto Emprssarial do Minho. Sobre o assunto a Divisao Juridica
prsstou a informaoao cuja fotooopia ss ansxa, cuja fotocopia ss encontra inssrta de folhas
noventa a noventa s nove da minuta da presente ata. DELIBERACAO: A Camara
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delibera, por maioria, com os votos contra dos Ssnhores Vereadores do Partido
Socialista, aprovar a minuta da escritura de compra e vsnda dos bens identificados
na mesma e submeter 0 assunto a Assembleia Municipal para que ssts érgao de
deliberative, conceda autorizacao ao orgao executivo paraadquirir os referidos
bens, de acordo com o clausulado na minuta, para cumprimento da alinea i) do
nfimero um do artigo vinte e cinco, do Ansxo I, da Lei ndmero setenta e cinco barra
dois mii e treze, de doze de setembro.------------------------------------------------------------------
----------Os Ssnhores Vereadores do Partido Socialista apresentaram a seguinte
deciaracao:-------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------Cornecamos por lamsntar que a informacao aqui apressntada "ssqueoa" que a
refsrida comissao negociai para aquisicao do patrimonio do IEMINHO (lnstituto
Emprssariai do Minho) chegou a uma posicao consensual sobre o destino a dar ao
ediiicio - snsino superior - mas apés participacao do Senhor Presidents de Camara na
Ultima reuniao dsssa comissao, esse consenso tsrminou, dando lugar a uma proposta do
Executivo Partido Social Democrata que nada acautsla em relagao ao dsstino a dar
aquela infrasstrutura. Como ficou bsm svidsnciado nas rsunioss em que o assunto foi
tratado, qusr em reunioss do Executive Camarario, qusr nas reunioss da Comissao
constituida para 0 sfeito, 0 Partido Socialista daria a sua anuéncia a aquisicao do
patriménio do iEMiNl-iO (instituto Emprssariai do Minho) dssde que fosse encontrada
uma finalidade de interesse pdblico municipal, prsfersncialments com a instalacao ds um
polo de snsino superior ou, nao ssndo tal possivel ou viavsl, ser-lhe afstada uma outra
finalidade, semprs de interesse pdblico municipal, a ser dsfinida de forma consensual, por
uma maioria de dois tsrcos do Exscutivo Camarario. Essa foi a nossa proposta,
apresentada em reuniao da Comissao constituida para o efeito, reuniao que 0 Ssnhor
Presidents da Camara decidiu encerrar, da forma ditatorial que lhs e propria, informando
nao aceitar qualquer intsrferéncia dos Vereadores do Partido Socialista na definicao
consensual ds uma finaiidads a dar ao IEMINHO (lnstituto Emprssariai do Minho). Ora, se
assim e, e foi, nao podem os Vereadores do Partido Socialista votar favoravslmsnts uma
proposta que, afinal de contas, nao teve nem tem em linha de conta as contribuicoes do
Partido Socialista, no sentido de ser encontrada uma solucao equilibrada e consensual,
designadamente no que respeita ao encontro de uma finalidads de intsrssse ptiblico
municipal a dar ao iEMlNHO (Institute Emprssariai do Minho). Assim, reiterarnos uma vsz
mais o nosso voto contra ssts assunto pois sntendemos que a aquisioao do lEMlNHO
(Institute Emprssariai do Minho) nos rnoldes que o Partido Sociai Democrata ssta a fazsr
nao é rnais do que uma prsnda (em forrnato ds pedra) que a autarquia vai por no
sapatinho de cada Vilavsrdenss. Nests Natal, em vsz ds ajudar os Vilavsrdenses, a
Camera vai por os Vilaverdensss a pagar cerca de um milhao de euros numa aventura
ssm dsstino certo, tal como foram as que antscsderam esta: PROVIVER, PRC)-
Vii_AVERDE, SOCiPARQUES, LIXO, etc etc, cujos dssfechos todos conhscsmos.
Considstando ainda que nao iica claramente expresso que o objetivo é instalar o snsino
superior naquels espaco s admits a continuidads do modslo de gestao do lnstituto
Emprssariai do Minho que, com a insolvéncia do organismo, se comprova ser um
péssimo modslo ds gsstao, nao podsmos conoordar com o sxposto. Ja o afirmamos e
reiteramos: O Partido Socialista nao passa cheques em branoo a gsstao autarquica do
Partido Social Democrata!-------------------------------------------------------------------------------------
----------Os membros do Executive do Partido Social Democrata declararam: Nesta
reuniao apenas se ssta a aprovar uma minuta para ss concluir ssts processo ds
aquisioao do instituto Emprssariai do Minho, uma vsz que a mesma ja fol decidida sm
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reunioes anteriores. Dou assim como reproduzidas todas as declaracoes profsridas sobre
esta matéria que constam das atas onde 0 assunto ja foi amplaments analisado, discutido
e votado. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------Procedeu-se a ieitura da minuta da rsuniao do exscutivo, a dual foi aprovada por
todos os elementos pressntes na rsuniao.---------------------------------------------------------------
----------E nada mais havendo a tratar, pelo Ssnhor Presidents foi declarada sncsrrada a
reuniao eram dez horas e quinze minutos, da qual para constar s dsvidos sfsitos foi
lavrada a presents ata que val ser devidamsnte assinada, consignando-se que todas as
deliberacoes deia constants foram aprovadas em minuta no final da reuniao, nos terrnos
do ndmero trés do artigo cinquenta e ssts da Lei numero setenta s cinco barra dois mil e
trsze, ds doze ds setsmbro, para surtir sfsitos imsdiatos. --------------------------------------------
----------E eu, Nuno Miguel Lomba da Mota, Coordenador da Unidade ds Contratacao
Ptiblica, a redigi, subscrsvi e assino. ----------------------------------------------------------------------

O Presidents da Camera, j

OSscretario /

-r
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