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----------Aos vinte e dois dias do mes do setembro do ano de dois mil e vinte e um,
realizou-se uma reuniao ordinaria da Camera Municipal de Vila Verde, no edificio dos
Pages do Concelho, sob a Presidencia do Senhor Presidents da Céimara Antonio
Fernando Nogueira Cerqueira Vilela, e com a presenga dos Senhores Vereadores,
Manuel de Oliveira Lopes, Julia Maria Caridade Rodrigues Fernandes, Patricio Jose
Correia Pinto Araujo, Jose Augusto Maroal Morals, Luis Loureiro de Castro e Claudia da
Conceigao Cachetas Pinto. -----------------------------------------------------------------------------------
----------Secretariou a Assistente Técnica Olinda Macedo Lopes.-----------------------------------
----------Verificada a presenoa do numero legal de Vereadores foi pelo Senhor Presidents
da Camara, declarada aberta a reuniao eram nove horas e trinta minutos. ---------------------
----------BALANCETE: Presents 0 resumo diério da Tesouraria relativo ao dia vinte e um
do mes de setembro do ano dois mil e vinte e um que acusava um saldo pecuniério de
onze mithoes cento e setenta e cinco mil setecentos e oitenta e oinco euros e dez
céntimos, cuja fotocépia se encontra inserta arfolhas dezoito e dezanove daminuta da
presents ata. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------EXPEDIENTE: O que segue, acompanhado de todos os processes para
verificaoao da Excelentissirna Edilidade. ------------------------------------------------------------------
----------Presente, para aprovagao da Exoelentissima Camera, a ata da reuniao ordinaria
de seis de setembro de dois mil e vinte e um, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas
vinte a vinte e trés da minute da presents ata. DELEBERACIKO: A Camara delibera, por
unanimidade, aprovar a ata da reuniao ordinéria de seis de setembro de dois mil e
vinte e um.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------ANTES DA ORDEM D0
--------~-O Senhor Presidents da Cémara, Dr. Antonio Vilela, proferiu uma declaraoao de
voto que a seguir se transcreve, cuja fotocopia se enoontra inserta de folhas vinte e
quatro a vinte e nove da minute da presente ata: Com esta reuniao fecha-se um cicio
politico de doze anos da historia do Concelho de Vila Verde. Fol para mim, um grande
gosto e um privilégio ter estado a frente dos destinos do Concelho durante este periodo
de tempo que muito oontribuiu para 0 crescimento e desenvolvimento do nossa terra.
Sempre pautei a minha conduta com um grande sentido de responsabilidade, dedicagao
total, elevado sentido de sen/Ego publico e enorme espirito de sacrificio e criatividade. A0
Concelho dediquei sempre toda a minha energia e por ele dei sempre o meu melhor.
Estes foram premissas fundamentals para aquilo que conquistamos para Vila Verde e foi
muito. A0 longo do exercicio do cargo que me estava oonfiado sempre senti que podia
contar com uma equipa em todos os momentos. Uma equipa unicamente focado no que
de melhor se podia fazer sem nada pedir em troca, isso tornou mais fécil para mim dirigir
os destinos do Concelho e permitir alcangar os sucessos e os éxitos que hoje
conhecemos. Sinto-me de consciéncia tranquila e com satisfagao do dever cumprido.
Durante este periodo enfrentamos tempos muito dificeis e exigentes, mas nunca
baixamos os bragos. Somos daqueles que sabem que 0 sucesso so se alcanga com
determinagao e trabalho e nunca em qualquer momento ihe viramos as costas. Quando
em dois mil e nove assumi pela primeira vez a responsabilidade de presidir aos destinos
do Concelho, o pals estava no pico de uma crise, enfrentava-se um momenta dificil com
a troika e impor sacrificios aos Portugueses, tendo obrigado Portugal a implementar um
programa com medicias financeiras restritivas com forte impacto na economia, nas
families e nas finangas dos Municipios. Também 0 Municipio de Vila Verde vivia um
memento financeiro dificil ao qual se juntou a redugao das transferéncias do Poder
Central, que nos conduziu a obrigagéo de recorrer ao Programa de Apoio a Economia
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Local e a executar um Plano de Saneamento Financeiro, o que foi conseguido com
grande sucesso. Este piano permitiu a reabilitaoao economica das finances, as contas
ficaram em dia e mais rapidarnente do que 0 previsto atingirnos as metas que nos
propusemos. l-loje o Concelho respira saude financeira diminuiu drasticamente a sua
divida, tem grande liquidez e esta entre os Concelhos do Pals com menor tempo rnédio
de pagamento a fornecedores. Com a compreensao e contribute de muitos foram
superadas as dificuidades e seguirarn-se anos de grande dinamica, com grandes
realizagoes em terrnos de infraestruturas, de equipamentos, de servigos, de eventos e de
apoio social entre ootros. Por vérias vezes o nosso trabalho mereceu o reconhecimento
nao so a nivel inferno como externo. Com um planeamento estruturado, muito rigor,
empenho e coiaboracao de muitos Vila Verde é hoje um Concelho muito diferente para
melhor. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------0 Parque Escolar sofreu uma revoluoao, todos os novos Centros Escolares
programados foram construidos e todos os edificios existentes reabilitados ou ampliados,
mesmo aqueies que erarn da responsabilidade do Ministério da Educacéo. E um grande
orgulho estar entre os poucos Concelhos deste pals onde isto acontece. Foi uma aposta
clara na qualidade da Educacao das nossas criangas, um investimento nas novas
geracoes, no nosso futuro e na qualidade de vida. Verificou-se um forte avanco nas
infraestruturas Culturais e Desportivos. Foram construidos novos e diversificados
espacos desportivos e reabilitados outros. ---------------------------------------------------------------
----------As infraestruturas bésicas sofreram um grande avanco, a distribuicao de égua
chega praticarnente a todas as casas e a taxa de cobertura de saneamento avancou
para elevados niveis de atendimento. O Gaz Natural chegou a Vila Verde e hoje serve ja
uma grande parte das nossas Freguesias. A rede de fibra ética ficara dentro de pouco
tempo disponivel em todo 0 Concelho. --------------------------------------------------------------------
--------—-Nos raossos rios as éguas correm, hoje, mais cristalinas, limpidas e
transparentes; as suas margens foram reabilitadas e séo agora espaoos de lazer unicos
que servem a populagéo local e atraern muitos turistas. A estas infraestruturas foram
associadas as Pisoirsas Muaicipais. Avancou uma rede de ciclovias e de ecovias que
sendo fundamentals para lazer representam também uma oportunidade para a criacao de
alternatives em termos de mobilidade susteritavei. ---------------_-----------------------------------~-
-----------As vias de comunicagao sofreram uma alteracao profunda através de um
processo de reabilitagao. 0 COF!C6l|'lO, fica assim, dotado de uma estrutura rodoviaria
rnoderna que perméte desiocacoes répidas a todos os lugares com mais qualidade e
seguranga. As infraestruturas de cuidados primaries de Saude estao em vias de ficar
totalmente reabilitadas. ----------------------------------------------------------------------------------------
----------Depois da requaiificagéo do Centro de Saude do Vade, encontrarn-se em curso as
obras de ampliagao e requalifioaoao o Centro de Saude do Pico de Regalados. As
pessoas sempre estiveram no centro das nossas atengoes, foram criados sewicos
inovadores de proximidade através da criacao de Espagos do Cidadéo e Lojas do
Municipe, sao jé seis distribuidas por todo o territério Concelhio. Prestam um servico de
proximidade fundamentai. Em parceria com as lnstituicoes Particulares de Soiidariedade
Social foi criada uma forte rede de infraestruturas Socias: Vila Verde dispoe de uma
taxa cie cobertura que nao tem paraielo com qualquer outro territorio. ---------------------------
----------A marca Namorar Portugal rasgou horizontes e esta hoje espalhada peios quatro
cantos do mundo dinamizando a nossa economia, valorizando a nossa cultura e 0 nosso
maior icone, os lenoos de namorados, o maior embaixador de Vila Verde. Os
investidores encontraram em Vila Verde oportunidade de investimento e foram muitos
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aqueles que procurararn o nosso Concelho e aqui desenvolveram ou estao a desenvolver
os seus investimentos. As unidades lndustriais e os projetos de investimento estao a
mudar a face de Vila Verde a criar oportunidades de emprego e a desenvolver a nossa
terra. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------A agricultura sofreu urn forte impulso com a renovagao das exploragoes
agricoias. Através da introducéo de novas culturas e da alteragao dos métodos de
producao, alterou~se a paisagem da nossa terra. Os jovens empresarios agricolas
procuraram Vila Verde para instalarem aqui as suas empresas o que contribui forlemente
para o deseavolvimento do setor agrlcola. Mas estes tempos ficaram também, para
nosso orgulho, marcados pela realizacao de grandes eventos Nacionais e lnternacionais
e pela presence de muitos Vilaverdenses que conheceram 0 sucesso e estiveram
presentes nos Paicos Naclonais e lnternacionais levando o nome de Vila Verde bem
longs. Mas as pessoas fizeram sempre parte das nossas primeiras prioridades, esse
trabalho ainda reoentemente foi reconhecido com uma distincao atribuida por uma
Organizagao lnternacional que permitiu ao Municlpio de Vila Verde receber recentemente
0 Galardao internacionai de Boas Préticas na area Social e no ambito das acoes
desenvolvidas relativas a pandemia COVID-DEZANOVE. Este foi um trabalho coletivo,
quero por isso partilhar estes sucessos e deixar aqui o meu agradeclmento e
reconhecimento a todos quantos deram o seu contributo. Aos elementos que participaram
nos vérios Executives, deixo uma palavra de grande gratidao e um profundo
reconhecimento peio que foi realizado. --------------------------------------------------------------------
----------Com todos quero paitilhar os suoessos alcancados. Mas quero deixar aqui uma
palavra especial aos Vereadores que exerceram funcoes em regime de permanéncia,
foram pessoas atentas trabaihadoras, empreendedoras e amigas. Com a sua dedicacao,
empenho, espirito de sacrificio e sabedoria, deram um grande contributo pelo Concelho e
pelas pessoas. Em equipa construimos um Concelho muito melhor. ----------------------------
----------Aos colaboradores do Municipio, também quero deixar uma palavra de muita
gratidao e reconhecimento. Foram pessoas dedicadas, empenhadas, cumpridoras,
diraémicas, determlnadas e amigas, grandes profissionais que deram o seu melhor. Com
o seu trabalho, empenho, dedioaoéo e contribute mudamos a face do Concelho. Com
eles quero, também partllhar o sucesso de Vila Verde. Os Vilaverdenses e 0 Concelho
devem-the muito. Com o trabalho realizado flca uma heranca de que nos podemos
orgulhar. A imagem que fica para as proximas geracoes é a de um Concelho: moderno,
atrativo e apeiativo que valoriza o potencial das suas pessoas, que nao deixa nada nem
nioguém para tras e que néo desperdica oportunidades. No sentido de preparer 0 futuro
foi desenvoivido um piano com investimentos em areas essericiais, como: a mobilidade, o
urbanismo, 0 lazer, as areas de acolhimento empresariai, a oultura, 0 ensino, o arnbiente
e as infraestruturas basicas, entre outras que sao fundamentals para a oontinuidade do
desenvolvimento economico e da qualidade de vida dos Vilaverdenses. Entre outros
encontra-se programados ou a ser executados as seguintes investimentos elou
projetos: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------Eixo-Periférico Norte-Sui, uma ligagao da Variante do Cévado ao Parque
industrial de Géme que vai permitir estabelecer uma ligagéo rapida ao Norte do
Concelho. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------Variante de ligagao ao Parque industrial de Oleiros cujo projeto se encontra em
fase de conclusao. ----------------------------------------------------------------------------------------------
----------Requaiificacao da Rede Vlaria Municipal.-------------------~-~-----------------------------
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----------Requalificagao da Antlga Adega e a sua transformaoao num museu e espaco
multiusos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------0 Parque Urbano de Vila Verde cujo projeto se encontra a ser elaborado e para
o qual a maior parte dos terrenos ja foram adquiridos. ------------------------------------------------
----------A requalificacao da antiga Escoia Priméria de Vila Verde para criagao de um
Poio de Ensino e lnvestigagao na Area da Gastronomia. --------------------------------------------
----------A rede de Ecovias e Ciclovias ribeirinhas, assim como 0 Plano Municipal e
trilhos de percursos pedestres.---------------------------------------------------------------------------
----------A introducao do Ensino Superior no Concelho através do Edificio do Antigo
lElvlinho.- lnstituto Empresarial do Minho. ----------------------------------------------------------------
----------Reabilitagao Urbana jé em curso em varios locals do Concelho, de que sao
exempio as que se encontra ser executadas em Vila Verde, na Vila de Prado, na Vila de
Pico de Regalados, na Portela do Vade, em l\/loure e em Vilarinho. -------------------------------
----------A meihoria das zones de acolhimento industrial e ampliacao do Parque
industrial Geme que tern uma candidatura recentemente aprovada e vai contribuir para
atrair novas unidades industrlals. ---------------------------------------------------------------------------
----------O proximo Executivo tera pela frente muitos e novos desafios, enfrentaréi novas
realidades, algumas nunca antes vividas. Os novos instrumentos financeiros estao ai, 0
Plano de Recuperacao e Resilléncia e 0 Portugal vinte barra trinta que representam uma
esperanoa e uma oportunidade que nae se pode desperdigar. Estou certo, que os
Vilaverdenses continuarao a ser determinantes neste processo de transformacao do
Concelho. E conhecida e reconhecida a sua criatividade, a sua solidariedade, a sua foroa
e vontacie de fazer sempre o melhor pela sua terra. Foram muitos anos de cooperacao,
com todos aprendi muito, por isso, deixo aqui uma palavra de gratidao e reconhecimento
a todos por tudo o que foram e sempre fizeram pela sua terra. Obrigado. -----------------------
---~------0 Senhor Vereador Jose Nlorais apresentou a declaragao que a seguir se
transcreve: Hoje e a ultima reuniéo de Camara em que participo. Foram quatro anos de
trabalho arduo. Umas vezes estivemos de acordo e outras em nao. Houve mesmo aituras
em que as discordéncias foram muito acentuadas. Nada de anormal, uma vez que em
democracia é natural haver projetos distintos e formas diferentes de encarar a politica.
Apesar destas discordancias, tentei sempre cumprir a minha funcao de lider da oposicao
de forma construtiva, leal, frontal, séria, com determinacao, mas sempre dentro das
regras da democracia. Acredito que todos o tentamos fazer. Quero reafirmar 0 que acabei
e dizer. Nunca me escondl e quando estive em desacordo, fi-lo sempre dando a cara
peias minnas opinloes. Tenho consciéncia que afrontei vérios interesses instalados e sei
que isso provoca reacoes, as quais sao muitas vezes violentas. Mas como tinha a minha
consciéncla tranqulla e néo tenho “rabos de palha" nunca me acobardei. Nao posso
deixar cle subilnhar a forma covarde como muita gente exerce a atividade politica
atlrando a pedra e escondendo a mao, promovendo intrigas, escondendo a cara,
levantancio falsos testemunhos, fazendo correr boatos. Eu e a minha familia fomos por
diversas vezes alvo dessa covardia. Fomos insultados e chegou mesmo ao ponto de
termos sido arneacados de morle. A bem da democracia, os processos estao a decorrer
na justice. E quero que fique claro que néo acuso nenhum dos presentes desta sltuacao,
pois acredito sinceramente que nao se revém com esta forma de estar na vida. Enquanto
aqui estive apenas me moveu uma coisa: defender intransigentemente os interesses do
Concelho e os interesses dos Vilaverdenses. Fi~lo com um amor imenso pelas nossas
gentes e uma grande paixao pela nossa terra. Nao regateei esforcos e mesmo quando foi
necessario escoiher entre estar ao lado da Camara, defendendo os interesses do
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Concelho ou estar ao lado do meu Partido, a minha escolha, sem qualquer hesitagao, foi
sempre Vila Verde. isso as vezes traz alguns amargos de boca e muitas incompreensoes,
mas se fosse hole voitaria a fazer o mesmo. Fiz milhares de quilometros e fiz inumeras
reunioes, retirei muitas horas profissionais e familiares para as dedicar ao service da
autarquia. Tentel honrar a confianca dos mais de dez mil Vilaverdenses que votararn na
lista que com orgulho encabecei em dois mil e dezassete. Com humildade julgo poder
dizer que honrei esse compromlsso. Ha quem pense que os interesses do seu Partido
devern estar a frente dos interesses da sua terra. A asses eu digo-lhes, como se dlz na
giria, "temos pena, mas a nossa terra é mais lmportante do que qualquer Partido. Diria
mesmo que a unica coisa que importa nesta nossa funcao de autarcas, é Vila Verde e os
Vilaverdenses. As nossas dlscordancias pessoais aqui nao sao importantes. lmportante é
o desenvolvimento do nosso Concelho e o bem-estar dos nossos concidadaos. Apesar
de pensarmos muitas vezes de forma diferente, quero acreditar que todos nos, os sete,
que aqui estivemos, durante quatro anos, queremos 0 bem da nossa terra. Claro que
temos visoes diferentes, mas como disse, isso e a democracia. Foram quatro anos duros
mas sem qualquer diilvida posso dizer "valeu a pena". Dentro em breve iniciar-se-a um
novo mandato. Aproveito esta ultlma reuniao para desejar aos que ca continuarao as
maiores felicidades e sucessos no desempenho da vossa fungao, quer seja a liderar o
Executivo quer seja na oposlcao. Os vossos sucessos serao o sucesso da nossa Terra e
isso é a (mica coisa que verdadeiramente interessa. Aos que como eu sairao da atividade
polltica ativa, desejo es maiores sucessos na vossa vida pessoal e profissional.
Permltam-me uma referancia especial aos meus colegas de Partido Luis Castro e
Claudia Pinto, delxando-lhes um muito obrigado por estes anos de trabalho, pela
colaboracao, ernperiho e lealdade ao projeto que apresentamos. Muito obrigado, mesmo!
A todos os colaboradores do l\/iuniciplo de Vila Verde, muito obrigado pelo
proflsslonallsmo com que exeroem fungoes. A todos os membros do Exeoutivo, sem
excegao, quero desejar-vos as rnaiores felicidades na vossa vida pessoal. Bem hajam.----
----------O Senhor Vereador Dr. Patricio Araujo, também prestou a declaracaoque a seguir
se transcreve: Excelentissirno Senhor Presidente e estimados colegas Vereadores:
Atendendo a clrcunstaricia cie se tratar da ultima reuniao do Executivo Camarario,
durante este mandato, sinto—me compelido a proferir uma ultima declaracao a qual tem
como obletivo {mlco prestar testemunho e uma singela homenagem a um Homem a
quem a historia do Municlpio de Vila Verde (a seu tempo), certamente, prestara um
agradecido tributo pubiico. A0 longo deste mandato realizamos o maior volume de
investimento publico de que ha memorla no territério de Vila Verde. Com transparancia,
com denodado empenho, elevado sentido de responsabilidade e muito trabalho foi
posslvel compatibllizar todo esse nivel de investimento e obra publica com uma saude
financeira que, atualmente, faz invela a muitos dos ll/lunicipios Porlugueses. Contudo, a
nossa acao politica nao se esgotou somente aqui. Nem so de obra pfiiblica vlvemos
nestes anos. Por caprichos do destino enfrentamos a maior crise sanitaria das nossas
vidas. Durante todo este tempo, vivemos e resistimos estoicamente com a nossa
presence constante e diaria nas instalacoes Municipais. Lideramos pelo exemplo os
nossos coiaboradores e, nao raras vezes, demonstramos inequivocarnente um sentido
esplrito de missao durante o perlodo mais dificil e exigente do poder local Democratico
Portugués. Em plena crise pandérnica, a Camara Municipal de Vila Verde, afirmou-se
como sendo 0 principal porio seguro e um lider na rede de assisténcia social Concelhia.
Construiu um verdadeiro baluarte na defesa e sustentaculo para algumas familias, mas
sobretudo, para os nossos idosos mais desamparados a quem o Estado Central falhou
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na resposta e deixeu aos Muniolpios 0 principal papel de sooorro e colaboracae para com
cs Lares e as lnstituicoes Particulares de Soiidariedade Social, para com as Creches e as
Escolas e ate para com o préprio Service Nacional de Saude com quem ainda hoje
estamos a colaborar tendo cedido viaturas, telefones, funcionarios e custeando até as
instalacoes para o Centre de Vacinacao. Nae deixamos ninguém para tras. Juntos fomos
eapazes de veneer inilimeras dificuidades, enfrentamos desafies com sucesso e
apreveitamos todas as oportunidades para realizar projetos fundamentals para o
desenvolvimento do nosso Concelho, conforme citados pelo Senhor Presidente. Entre
estes, recerde em especial, a requalificacae integral das Escolas dos Segundo e Terceiro
Ciclos da Vila de Prado e Vila Verde, es projetos de regeneracae urbana em curse, a
malor obra de sempre ria ampliacae das redes de agua e de saneamento publicos, o
alargamento dos services pCibllCOS prestados como sejam es “Espacos do Cidadao" no
Vale do Homem e Pico de Regalados, ou o Gabinete de lnsercao Prefissional e a
Biblieteca Comendador Sousa Lima na Vila de Prado. Mas também a execucao das
ciclovias e o lancarnento da ecevia Cavado/l-lemem, bem como a requalificacao de varies
Parques Desportivos e a afirmacao perante o Pals e o Mundo de uma organizacao
Desportlva de exceléncia e sem macula ou reparos como foi e case da maior e melhor
organizacao de sempre do Carnpeenato Mundial de Maratonas em Canoagem. Porém,
se tudo isto aconteceu e é verdade, eu sou testemunha disso mesmo. Tenho de
recenhecer due essa acao tem um rosto fundamental e deveu-se principalrnente a acao
determinada de um Homem: Antonio Vilela o nosso Presidents. Foi muito gracas a sua
coragem, a sua determinacao, a sua lideranca, bem como a sua capacidade de gestao,
aliadas ainda a sua capacidade de trabalho e poder de motivacao que constituiram a
verdadeira mola impulsionadora de toda a equipa para o alcance deste designio de
progresso e desenvolvimento do nosso territorio. A acao politica e o trabalho metodico,
desenvoivido em equipa e realizado por este Executive da Camara Municipal liderada por
Antonio Vilela especiaimente desenvolvido para cs principals setores de atividade leve-
me a acreditar que o nosso territerio possui agora uma nova dinamica e apresenta~se,
hole, come sendo um local mais aprazivel para investir, estudar, viver e trabalhar. Alias,
esta a a verdadeira razao de ser do poder autarquico e tenho a firme certeza de que a
grande maioria dos munlcipes, indepenclentemente das suas legitimas opcoes
ideologicas, me da razao quando afirmo que as pessoas e es superiores interesses desta
Terra estiveram, estao e estarao sempre em primeiro lugar. Caro Presidents, Antonio
Vilela, nem sempre estivemos de acordo, porém nunca lhe faltei com a lealdade e
solidariedade, em qualquer um dos mementos deste mandate. Em particular, nos mais
dificeis, aqueies em que foi vltima de detratoras acusacoes anonimas, sublinho o adjetivo
anenimas, porém particularmente vis, zoilas, eivadas de pura inveja e terpes de
fundamento. Reconheco que tem multas qualidades inigualaveis e um invejavel defeito
que bem posse carateriza-io em quatro palavras: <<trabalho, trabalho, mais trabalho».
Talvez por isso, recordo-lhe, aqui, com algum humor a velha frase de que: <<nae é
possivel continuarmos a trabalhar vinte e quatro horas por dia e mais a neite». E, pols,
com agrado e o sentido de dever cumprido que findames este mandate e nos
apresentamos aos municipes de cabeca bem levantada e consciancia tranquila. Em boa
verdade sob a sua lideranca formamos uma equipa coesa, resoluta e determlnada que,
em todos es mementos, fez tudo com 0 unico proposito de lutar pela melhoria incessante
da quaiidade de vida de todos es Vilaverdenses. Caro Presidente, curve-me, pols,
perante o seu exempio de abnegacao e trabalho em favor dos Viiaverdenses. Termino
afirmande que, nae obstante todas as centrarledades e obrigacoes, constituiu para mim
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um enorme privilegie ter feito parle desta sua equipa e enche-me ainda de grande motive
de orgulho e distinta honra a circunstancia de ter servido o Municipio de Vila Verde ao
seu lado. Urn grande bem-haja, Presidents Antonio Vilela.------------------------------------------
----------ZERO UM.- CONHECIMENTOS BARRA RATIFICACOES:------------------------------
----------Zero um zero um.- Para ratificacao da Excelentissima Camara, presente as
avaliacaes das unidades organicas referentes ao ano dois mil e vinte, cuja fotocopia se
encoritra inserta de folhas trinta a cinquenta e nove da minuta da presente ata.
DELIBERACAO: A Camara, delibera por unanimidade, ratificar a avaliacao final das
unidades organicas (SIADAP 1) referente ao ano de dois mil e vinte realizada pelos
respetivos membros do Orgao Executive de que dependem.----------------------------------
----------Zero um zero dois.- Para ratificacao da Excelentissima Camara, presente uma
informacae prestada pelo Chefe da Divisao de Ordenamento do Territorio, Engenheiro
Jose Bezerra, relacienada com e estudo de irnpacto ambiental — consulta ptiblica projeto
de ampliacao da Pedrelra de Granite ntimere quatro mil seiscentos e trinta e sete ~
Penedos Altos, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas sessenta a sessenta e dois
da minuta da presente ate. DELIBERACAO: A Camara, delibera per unanimidade
temar conhecimento e ratificar o parecer de impaeto ambiental — consulta publica
projeto de ampliacao da Pedreira de Granite numero quatro mil seiscentes e trinta
e sete - Penedos Altos, nos termos da lnfermacao prestada pelo Técnico.---------------
----------ZERO D0lS.-
----------Zero dois zero um.- Uma informacao, subscrita pela Chefe da Divisao Juridica,
Dr‘ Angela Costa, relacionada com o pagamento do quantitative de € 106.937,60 (cento
e seis mil nevecentes e trinta e sete euros e sessenta cantimos), correspondente ao valor
atrlbuido a parcela de terreno que foi ebjeto de alienacao a esta autarquia pela
Sociedade “Carlos Araajo Meta, S.A.,” para aiargamento do Cemitério da Vila de Prado,
cuja fetecopla se encontra lnserta de folhas sessenta e trés a sessenta e nove da minuta
da presente ata. DELIBERACAO: Deliberado, por unanimidade, proceder ao
pagamento do quantitative de € 106.!-337,60 (eente e seis mil nevecentes e trinta e
sete euros e sessenta céntimos), correspondents ao valor atribuide a parcela de
terreno que foi objeto de alienacao a esta autarquia pela Sociedade “Carlos Araujo
Meta, S.A.," para alargamento do Cemitério da Vila de Prado.-------------------------------
----------Zero dois zero dois.- Uma lnformacao, prestada pela Jurista Dr? Filipa Dantas

Vilela, relacicnada com o Recurso Administrative Especial respeitante a recorrente
Angela Maria da Rocha Dias Pinheiro Costa, cuja fotocopia se encontra lnseita de folhas
setenta a oitenta e eito da minuta da presents ata. DELIBERACAO: A Camara, delibera
per unanimidade procecler a anulacao do ate administrative, praticado pela
Excelentissima Camara Municipal em reuniao erdinaria de dezassels de agosto de
dois mil e vinte e urn. De acerdo com a informacao prestada pela Dr.“ Filipa Dantas
Vilela. O Senhor Presidents da Camara nae partlcipa nesta votacao per se
encontrar impedide.------------------------------------------------------------------------------------------
----------Os Senhores Vereadores do Partido Socialista proferiram a declaracae de vote
que a seguir se transcreve: Em reuniao de dezassels de agosto de dois mil e vinte e um,
e reiativamente ao ponto zero dois ponto vinte e tras da Ordem de Trabalhos referente ao
requerlmento da funcionaria Angela Maria da Rocha Dias Pinheiro Costa, no qual
solieitava o pagamento de honorarios de € 10.340,00 (dez mil e trezentes e quarenta
euros), es Vere-adores do Partido Socialista apresentaram declaracao de vote contra
aqueie pagarnente, por censiderarem que nae estavam reunidos es requisites legals
necessaries, fundamentando devidamente a sua pesicao, como a seguir se transcreve:
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“No processo, é rsqusride o pagamsnto de honorarios por uma funcionaria do Municipio,
enquanto dirigente, na sequéncia de processo judicial em que foi parts, no valor de
10.340,00 (dez mil e trezsntos e quarenta) euros. Como e referido na informacae técnica
sntretanto disponibiiizada, aos Dirigentes da Administracao Local é aplicavel o regime do
patrocinio judiciario previsto no Decrsto-Lei |'ll]lTl€i‘O cento s quarenta s oito barra dois
mil, ds dezanove de iulho, podendo "...ser asssgurado...per advegados contratados
especificamente para a pratica daqusls patrocinio, msdiante despacho de autorizacao do
rsspstivo msmbro do governe”, conslderando-se “...reportadas ao Presidents da Camara
Munlcipal...as rsfsrancias fsitas aos membres do Gevsrno e aos Dirigentes maximos na
Lei ntimero dois barra dois mil e quatro, de quinze de janeire". Dispoe o artige segunde
da Lei ntimero cento e quarenta e oito barra dois mil, acima invocada que, relativamsnte
aos Dirigentes e demais funcionarlos, e no que concerns ao patrocinio judiclarie, o
mesmo pods ser asssgurado quando reunidos es requisites legalmente exigidos, ou seja
quando demandados aqueles funcionarlos em virtude do sxeroicio das suas funcaes,
dispondo ainda que o mesmo depends de requerimento do intsrsssado s despacho de
autorizacae do Presidents da Camara. Da analise aos documentos que foram juntos a
propesta, nae se pode cencluir que es requisites respeitantes ao requerimento e
despacho acima indicados tenham side cumprides. Alias, no mesmo sentido val a
informacao técnica que veio a ser distribuida no ambito deste assunto, que
sxprsssamsnte refers que “terna-ss necsssario saber ss o patrocinio judiciarie foi
solicitado pela requerente e assegurado por advegado contratado pelo ll/lunicipio,
mediants despacho de autorlzacao do Presidents da “Camara Municipal". Assim, e por
nae estarem curnprides es requisites de legalidade, es Vereadores do Partido Socialists
votam contra.” Na rsciamacao agora apresentada a funcionaria nae rsfuta quaisquer dos
fundamsntos invocados na declaracao de veto, pretendendo a anulacao do ate praticade
s a sua remessa ao Presidents da Camara Municipal, por entender que o mesmo padece
de vicies de incompstencia e de iorma. Dito de outra forma, e na giria futebolistica,
pretends ganhar na sscretaria o que nae ganhou em campolll Sem cuidar de aprofundar
o assunto, diremos que em parts alguma se pos em causa a competancia do Presidents
da Camara para a atribuicao do apoio iudiciario, oenstande mesmo da dsclaracao de
vote, de ferma bem expressa aquela competancia. Como ficou dito na fundamsntacao da
deciaracao de veto, a falta ds requerimento aprssentado em devido tempo para aqueie
apoio s do subssquents despacho de autorizacao do Senher Presidents da Camara
constituem prscisamente a fundamentacao daqusls veto contra. Que nunca se confunda
a competancia do Presidents da Camara para a atribuicao do apoio judioiario e do
correspondents despacho de autorizacao, com a competancia para e deferimento ou
indeferimento de abones, subsidies ou compensacoss, como sejam as que
correspondam a despesas varias, designadamente ds honorariosl Ja quanto ao vicio do
forma, consubstanclado na falta de fundamentacao nae podemes concordar com o
parecer emanado pelos services juridices quando refers que “o ate administrative nao da
a conhecer es factos s as razées de direito qus o motivaram, pelo que se mostra
inquinado de vicio de falta de fundarnsntacao.“ ja que, e indeferimento do pedide foi
acompanhado de declaracao de vote dos Vereadores do Partido Socialists que, de forma
clara, e cenclsa, fundamenta aquele indeferimento. Assim, ao notificar-se a Recorrente
do teor da ata daqusle dia dezasseis de agosto de dois mil e vinte s um foi esta
devidamente notificada da fundamentacao inerente ae indeferimento. Quanto ao vicio de
forma por omissao de audiéncia prévia, haveremos de convir que tal falta se deve
exclusivamsnte aos services Juridico-Administrativos da Camara, nae se
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compreendendo o porqué de tal incumprimento. Nao querendo os Vereadores do Partido
Socialista por em causa a competéncia deste servigo, nao deixa de oausar uma certa
estranheza a falta de oumprimento de um requisito legal que aoaba por ser uma prética
quase reiterada em todos os processos que por aquele Departamento Juridico vao
passando. E nosso entendimento de que deverao ser os mesmos responsabilizados por
tal incumprimento, ou ornissao. O que pode ser entendido como um esquecimento
propositadol Ainda mais estranho porque o Departamento juridico é liderado pela
interessada neste assunto... No que aos Vereadores do Partido Soclalista diz respeito,
continuam os mesmos a entender que, nao tendo sido cumpridos os requisitos legals
para a atribuioéo do patrocinio iudioiario, nao é devido o pagamento do valor que é
requerido. Por isso mesmo, e aceitando os argumentos apresentados para a anulagao do
ato quanto a omissao de audiéncia previa, que cremos ter sido praticade de forma viciada
mas intenoional, entendemos que se mantém todos os fundamentos para o nao
pagamento da impoiténoia requerida a titulo do honorarios.---------------------------------------~
----------Zero dois zero trés.- Presente, uma proposta apresentada pelo Senhor Vereador
da Qualidade, Ordenamento e Gestéo do Territorio, Dr. Manuel Lopes, relacionada com o
Projeto de Regulamento Para os Cargos de Diregao lntermédia de Terceiro Grau do
Municipio cle Vila Verde, cuja fotooopia se encontra inserta de folhas oltenta e nove a
noventa e quatro da minuta da presente ata. DELIBERAQKO: Deliberado, por
unanimidade, aprovar a proposta apresentada pelo Senhor Vereador da Qualidade,
Ordenamento e Gestao do Territorio, Dr. Manuel Lopes, relacionada com 0 Projeto
cie Regulamento Para os Cargos de Diregao lntermédia de Terceiro Grau do
Municipio de Vila Verde. Deiibera, ainda, submeter 0 assunto a discussfio publica, a
decorrer pelo periodo de trinta dias a contar da data da publicagao da respetiva
deiiberagéo e ulterior aprovagéo da Assembleia Municipal, ao abrigo do disposto
no mimero trés, do artige quarto da Lei numero quarenta e nove barra dois mil e
vinte e um, de vinte e nove de agosto e da alinea g) do numero um, do artigo vinte e
cinco do Anexo 1, da Lei numero setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de
setembro.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------Zero dois zero quatro.- Presente, uma informaoao prestada pelo Técnioo
Fernandes Teles, relacionada com uma proposta de alteragao ao Regulamento de
Transito na Rua Condestavel Dom Nuno Alvares Pereira, cuja fotocopia se encontra
inserta de folhas noventa e cinco a noventa e olto da minuta da presente ata.
DELIBERAQAO: Deliberado, por maioria, com abstengao dos Senhores Vereadores
do Partido Sociaiista, aprovar a proposta de Alteragéo ao Regulamento de Transito
na Rua Condestével Dom Nuno Pereira, nos termos da informagao prestada pelo
Técnico. Os Senhores Vereadores do Partido Socialista proferiram a declaragao de
voto: Abstemo-nos por termos duvidas quanto a eficiéncia e garantia segura da
referida alteragao.---------------------------------------------------------------------------------------------
----------Zero dois zero cinco.- Presente o processo zero um barra dois mil e dezassels
barra cento e setenta e sete, em nome de Flora Alves de Oliveira, referente a uma
operaoao urbanistica, sita no lugar de Caohada, da Uniao de Freguesias de Carreiras
Séo Miguel e Carreiras Sac Tiago, para deliberaoao sobre a caducldade da licenoa ao
abrigo do disposto no numero cinco do artigo setenta e um do Deoreto-Lei numero
quinhentos e cinquenta e cinco barra noventa e nove, de dezassels de dezembro, ao
abrigo do disposto, na allraea d) do numero trés, do referldo artigo, cuja fotocopia se
encontra inserta de folhas noventa e nove a cento e um da minta da presente ata.
DELiBERA(}l3lO: A Camara delibera, por unanimidade, declarar a caducidade da
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licenga do construgao, ao abrigo do disposto no numero cinco do artigo setonta e
um do Regime Juridico do Urbanizaoao e Edificacéio por forca da aplicagao da
alinoa d) do niimero trés, do reforido artigo, referente ao processo zoro um barra
dois mil o dozasseis barra cento e sotonta o sote, em nome do Flora Alves do
Oliveira.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------Zero dois zero sois.- Presente, o processo zero um barra dois mil e vinte barra
soiscentos e oitonta e trés, em nome do David Manuel Mota Nogueira, sito no lugar de
Passos, da Freguosia do Dossaos, para deliberar reconhecer que 0 acerto de 9,5m2
(nove metros quadrados e cinco contimetros) nao prejudica o correto ordenamento do
territorio ao abrigo do disposto na alinoa d) do numero dois do artigo cento e trés do
Regulamento do Plano Dirotor Municipal tendo em consideracao o teor do parecer do
Chefe da Divisao do Ordenamento do Territorio datado de dezassels do abril do dois mil e
vinte e um, a informacao do aprociacao técnica do trés de setembro do dois mil e vinte e
om e o parecer da Junta do Freguosia do Dossaos constante do processo, cuja fotocopia
so encontra inserta do folhas cento e dois a cento e doze da minuta da presente ata.
DELIBERAQAO: A Camara, delibera por unanimidade roconhecor que 0 acerto do
9,5m2 (nove metros quadrados o cinco centimetres) nao prejudica o correto
ordonamonto do territorio ao abrigo do disposto na alinea d) do numero dois do
artigo cento e trés do Rogulamento do Plano Dirotor Municipal tendo om
considoragao o teor do parecer do Chefe da Divisao do Ordenamento do Torritorio
datado do dozassois do abrii do dois mil o vinte e um, a informagao do aprociagao
técnica do trés do sotombro do dois mil e vinte e um e o parecer da Junta do
Freguosia do Dossaos constanto do processo zoro um barra dois mil o vinte barra
soiscentos o oitenta o trés, om nome do David Manuel Mota Nogueira.--------------------
--------~-Zoro dois zero sote.-i Uma informaoao, prestada pelo Senhor Arquiteto Antonio
Nogueira, reiacionada com a abertura do procedimento concursal de “Expansao da area
do acolhimento empresarial do Municipio do Vila Verde", cuja fotocopia se encontra
inserta do foihas cento o treze a cento e setenta e um da minuta da presente ata.
DELIBERAQAO: Face a informagéo prestada pelo Chefo do Obras e Projetos, a
cuios fundamontos so adore o que aqui so consideram integralmonte reproduzidos,
a Camara delibera, por unanimidade, autorizar a abortura do um Concurso Publico,
nos termos da aiinea b), do artige dozanovo, do Cédigo dos Contratos Piiblicos,
para contratagao da ompreitada denominada por <<Expansao da area do
acolhimento ompresarial do Municipio do Vila Verde”. Aprovam-so o Programa do
Concurso e o Cadorno do Encargos e os rospetivos anexos, designadamonte 0
projeto do oxecucao (conformo numero dois, do artigo quaronta, do Codigo dos
Contratos Pfibiicos). Nomoiam-so para 0 Juri do concurso os seguintes técnicos:
Prosidento: Engonheiro Jorge Domingos Toixeira Pinto; Primeiro Vogal Engenheiro
José Manuel Bozorra Silva Barbosa; Segundo Vogal Engonheira Camila Vioira;
Primeiro Vogal Suplonto Engenheiro Paulo Poreira o Segundo Vogal Supiento
Engenhoiro Pedro Gama. Delogam-so todas as competéncias provistas no Codigo
dos Contratos Pflbiicos no Jdri nomoado, sem projuizo do disposto na parte final
do némero dois, do artigo sessenta o nove, do Codigo dos Contratos Publicos.
Proceda-so, om fase prévia ao iangamento do procodimento, a cabimontagao
orgamentai da dosposa o demais diligéncias contabilisticas e financeiras
aplicaveis.------------------------------------------------------------------------------------------------------~~
----------Prooedou-so a loitura da minute da reuniao do Executivo, a qual foi aprovada por
todos os eiementos presentes na reuniao. --------------------------------------------------------------

10/11



Fls
ATA DA REUNIAO ORDINARIA DE 22/09/2021

---------—E nada mais havendo a tratar, pelo Senhor Presidente foi declarada oncorrada a
reuniao eram dez horas e trinta minutos, da qual para constar e devidos efeitos foi
Eavrada a presente ata que vai ser devidamente asslnada, consignando~se que todas as
deliboragoes deia constante foram aprovadas em minuta no final da reuniao, nos termos
do ndmero trés do artigo cinquenta o sote da Lei numero setenta e cinco barra dois mil e
treze, do doze do setembro, para surtir efeitos imodiatos. -------------------------------------------
--------—-E eu, Olinda Nlacedo Lopes, Assistente Técnica, a redigi, subscrovi o assino.-------'

O Presidente da Camara, C ») c

O Secretario p O LQQQA r-p;;Q*s1...o<--> Ln_i->£"~(‘
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