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---------~Aos vinte e nove dias do mes do novernbro do ano de dois mil e vinte e um,
realizou-se uma reuniao extraordinaria da Camara Municipal de Vila Verde, no edificio
dos Paccs do Concelho, sob a Presidéncia da Senhora Presidents da Camara, Julia
Maria Caridade Rodrigues Fernandes, e com a presenca dos Senhores Vereadores,
Manuel de Oiiveira Lopes, Michele Alves, Patricio José Correia Pinto Araujo, Adriano
Almeida Ramos, Antonio Esquivel Goncalves Gomes e Fernando José Dantas da
Silva. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------Secretariou a Técnica Superior, em regime de substituigao, Filipa Dantas Vilela.---
----------Verificada a presence do numero legal de Vereadores, pela Senhora Presidente
da Camara, foi declarada aberta a reuniao eram nove horas e trinta minutos. ------------------
----------EXPEDIENTE: O que segue, acompanhado de todos os processos para
verificacao da Exoelentissima Ediiidade. ---------------------------------------------------------------- --
----------ZERO UM.-
----------Zero um zero um.- Para aprovagao da Excelentissima Cémara Municipal,
presente urna informaoéo subsorita pela Chefe de Divisao da Qualidade, Atendimento e
Fiscalizaoao, Filipa Vilela, tendo em vista a constituicao de novas Comissoes cle Vistoriasl
Equipas de Fiscalizacao, previstas em diversos diplomas legais, cuja fotocopia se
encontra inserta a folhas oatorze e quinze da minuta da presente ata. DELKBERAQAO: A
Camara delibera, por unanimidade, aprovar a constituigao de novas Comissoes de
Vist0riasIEquipas de Fiscalizagao e a designagao dos respetivos Técnicos, nos
termos constantes da citaota informagao, datada de dezanove de novembro de dois
mil e vinte e um.----------------------------------------------------------------------------------------------~-
----------Zero um zero dois.» Para conheoimento da Excelentissirna Camara Municipal,
presente a inforrnacao economioa e financeira referente ao primeiro semestre do ano dois
mil e vinte e um e o parecer sobre a execucao orgamental reiativamente ao periodo findo
em trinta de junho de dois mil e vinte e um, prestados pelo Auditor Externo, nos termos da
alinea d), do ntrmero dois, do artigo setenta e sete, da Lei numero setenta e trés barra
dois mil e treze, de trés de seternbro, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas
dezasseis a cinquenta e seis da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Camara
Municipal toma conhecimento da informacao prestada pelo Auditor Externo sobre a
situagéo econémioa e financeira do Municipio no primeiro semestre de dois mil e
vinte e um, bem como do parecer sobre a execucao orgamental relativamente ao
periodo findo em trinta de junho de dois mil e vinte e um, nos termos da alinea d),
do numero dois, do artigo setenta e sete, Lei numero setenta e trés barra dois mil e
treze, de trés de setembro, remetendo»se a referida informagao a Assembleia
Municipal, para conhecimento.----------------------------------------------------------------------------
-------- --Zero um zero trés.- Para aprovacao da Exceleniissima Carnara Municipal,
presenta uma proposta subscrita pela Senhora Vereadora do Pelouro do Ordenamento do
Territorio, Urbanismo e Modernizacao Administrativa, Engenheira Michele Alves,
respeitante a aprovacao das minutas dos contratos interadministrativos de delegacao de
competéracias entre o Municipio de Vila Verde e as Unioes da Freguesias do Vade e de
Valbom Sac Pedro, Paco e Valbom Sao Martinho, para gestao das Lojas do Municipe,
instaladas nae respetivas Freguesias, com inicio a partir do dia trés de janeiro de dois mil
e vinte e dois, cuja fotooépia se enoontra inserta de folhas cinquenta e sete a setenta e
nove cla minuta da presente ata. DELIBERAC}/3.0: A Camara delibera, por
unanimidade, aprovar as minutas dos contratos interadministrativos de delegagao
de competéncias entre 0 Municipio de Vila Verde e as Unifies de Freguesias do
Vade e de Vaibom S50 Pedro, Paco e Valbom Sao Martinho, para gestao das Lojas
do Municipe, instaladas nas respetivas Freguesias, com inicio a partir do dia trés de
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janeiro do dois mi! e vinte e dois, bem como delibera remeter o assunto a
Assembleia Municipal.---------------------------------------------------------------------------------------
----------Zero um zero quatro.- Para aprovacao da Excelentissima Camera Municipal,
presente uma proposta de fixacao do valor da Taxa do lmposto Municipal sobre lmoveis
(li\/il) para o ano dois mil e vinte e dois, apresentada pela Senhora Presidents de Camara,
Dra. Jiilia Fernandes, cuja fotocépia se encontra inserta a folhas oitenta e oitenta e um da
minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Camara delibera, por unanimidade,
aprovar a proposta apresentada, no sentido da fixacao da taxa do lmposto
Municipai sobre iméveis (IMI), para o ano dois mil e vinte e dois, em zero virgula
tras por cento para os prédios urbanos, nos termos da alinea c). do numero, do
artigo cento e doze, Cédigo do lmposto Municipal sobre lmpostos, e da reducao da
taxa incidente sobre iméveis ciestinados a habitagao propria e permanente do
sujeito passivo ou do seu agregado familiar, em quarenta euros para as familias
com dois dependentes a cargo e setenta euros para as familias com trés ou mats
ciependentes a cargo, ao abrigo do nfrmero um, do artigo cento e doze-A, do
referido cédigo, remetendo-se o assunto a deliberagao da Assembleia Municipal.-~~
----------Zero um zero cinco.- Para aprovacao da Excelentissima Camara Municipal,
presents uma proposta de fixacao da Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP)
para o ano dois mil e vinte e dois, apresentada pela Senhora Presidents de Camera, Dra.
Jiiiiia Fernandes, cuja fotocopia se encontra inserta a folhas oitenta e duas e oitenta e tras
da rninuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Camara delibera, por unanimidade,
aprovar a proposta apresentada, no sentido da fixacao da Taxa Municipal de
Direitos de Passagem (TMDP), para 0 ano do dois mil e vinte e dois, em zero virgula
vinte e cinco por cento sobre a faturagao mensal emitida pelas empresas que
oferecem redes e servicos de comunicagfies eletrénicas acessiveis ao piiblico,
remetendo-se 0 assunto a deiiberagao da Assembleia Municipai. --------------------------~-
----------Zero um zero seEs.- Para aprovacao da Exceientissima Camara Municipal,
presente uma proposta para iancamento da Derrama para 0 ano dois mil e vinte e dois,
apresentada peia Senhora Presidents de Camara, Dra. Julia Fernandes, cuja fotocopia se
encontra inserta de folhas oitenta e quatro a oitenta e seis da minuta da presente ata.
DELlBERA(_,7AO: A Camara deiibera, por unanimidade, aprovar a proposta
apresentada, no sentido do lancamento da Derrama Municipal, a liquidar e cobrar
no ano dois mil e vinte e dois, através da aplicagao da taxa de um virgula cinco por
cento sobre o lucro tributavei sujeito e nao isento do lmposto sobre o Rendimento
de Pessoas Coletivas (SRC) com um volume de negocios no ano anterior superior a
€150.000,00 (cento e cinquenta mil euros) e da isengao do pagamento da referida
taxa da Derrama aos sujeitos passivos com um volume de negécios no anterior que
nao ultrapasse os €'i50.000,00 (cento e cinquenta mil euros), ao abrigo do disposto
nos artigos dezasseis e dezoito, da Lei nérmero setenta e cinco barra dois mil e
treze, de doze de seternbro, na sua redagao atual e artigos vinte e um e vinte e dois,
do Reguiamento de Concessao de Beneficios Fiscais para lncentivo ao
investimento, remetendo-se 0 assunto a deliberacao da Assembieia Municipal. --------
-------- --Zero um zero sete.- Para aprovacao da Excelentissima Camera Municipal,
presents uma proposta apresentacla pela Senhora Presidents de Camara, Dra. Jillia
Fernandes, tendo em vista a prorrogacao dos contratos de cedéncia de instalacoes as
empresas instaladas no edificio do iEl\/linho (lnstituto Empresarial do Minho), cujos
contratos se encontravam em vigor a data da aquisicao pelo Munioipio dos bens
patrimoniais do instituto Empresarial do Minho, cuja fotocopia se encontra inserta a folhas
oitenta e sete e oitenta e oito da minuta da presente ata.---------------------------------------------
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----------O Senhor Vsreador do Partido Socialista, Esquivsi Gomes, sobre 0 assunto "‘“'
em discussao, dsciarou que “A proposta da Camara é igual aquela que fora
aprssentada em juiho de dois mil e vinte e um. Proiongar até ao final do ano 0 prazo
de saida das empresas podera colocar em causa o ano letivo dois mil s vinte e dois
barra dois mil e vinte e trés. For essa razao 0 meu voto é a abstencao."------------------
----------DELIBERACAO: A Camara delibera, por maioria, com a abstencao dos
Senhores Vereadores do Partido Socialista e Partido Chega, conceder as empresas
que ainda se encontram instaladas no edificio do EX-lEMinho a possibilidade de
manter o acesso aquelas instalacoes por um prazo razoavel, com o limits ds trinta
de junho de dois mil e vinte e dois, bem como autorizar a Senhora Presidente de
Camara a firmar com as referidas empresas contratos de prorrogacao de cedéncia
de instalacoes temporarias, corn o iimite de trinta de junho ds dois mil e vinte e
dois. Mais deiibera acrescentar uma nova clausula nos contratos, referindo que a
vigéncia dos mesrrios podera ser antecipada por raz6es ponderosas,
designadamente, pela necsssidade de realizacao de obras no edificio, sendo, para
0 efeito, as empresas notificadas com, pelo menos, trinta dias de antecedéncia.------
----------Zero um zero oito.- Para aprovacao da Excslsntissima Camara Municipal,
presents uma proposta subscrita pelo Senhor Versador do Pelouro do Ambiente,
Dssporto s Protecao Civil, Dr. Patricio Araujo, para dssignacao de msmbros para a
Comissao Municipal ds Dsfssa da Floresta Contra lncéndios (CMDFCI), ate a sua
extiricao (trinta s um ds dszembro ds dois mil e vinte s um), s para a Comissao Municipal
de Gestao intsgrada ds Fogos Rurais (CMGIFR), a partir de jansiro ds dois mil s vinte s
dois, cuja fotocopia ss sncontra inserta de folhas oitenta e nove a novsnta s um da
minuta da presents ata. DEUBERACAO: A Camara delibera, por unanimidade,
aprovar a proposta apresentada e solicitar a Assemblsia Municipal a designacao de
novos cinco rnembros (Presidentes de Junta) para integrar a Comissao Municipal
de Detssa da Fioresta Contra lncéndios até a sua extincao, que ocorrera em trinta e
um ds dezembro, e de outros dois rnembros (Presidentes de Junta) para integrar a
Comissao Municipal de Gestao lntegrada de Fogos Rurais nos quatro anos dsste
mandate autarquico, ao abrigo da norma da alinea b), do ndmero tras, do artigo
vinte e nove, do Decreto-Lei numero oitenta e dois barra dois mil e vinte e um, de
treze de outubro.-----------------------------------------------------------------------------------------------
----------Zero um zero nove.- Para aprovacao da Excsisntissima Camera Municipal,
presents uma iniormacao subscrita peia Chefs da Divisao Juridica, Dra. Angsia Pinhsiro,
rslativa ao procedimento por Consulta Prévia - Prsstacao ds Ssrvicos de "Rsvisor Oficial
ds Contas”, nos termos dos artigos setenta s seis, niimsro tras, s setenta s sets, ambos
da Lei nilrnsro setenta e tras barra dois mil s treze, de tras de sstsmbro, cuja fotocopia ss
encontra inserta ds folhas novsnta s dois a cento e quatro da minuta da presents ata.
DELIBERACAO: A Camara delibera, por unanimidade, aprovar e submeter a
deiiberacao da Assemblsia Municipal, a proposta de nomeacao da Prestacao de
Servicos de Revisor Oficial de Contas a empresa <<Antc'mio Fernandes, Marta
Martins & Associados SROC, Limitada», nos termos constantss da informacao da
Chefs da Divisao Juridica e reiatério final do procedimento por consulta prévia.-----
----------Zero um dez.- Para aprovacao da Excsisniissima Camara Municipal, presents
uma proposta subscrita psia Senhora Presidents ds Camera, Dra. Jriilia Fsrnandes, para
aprovacao ds aditarnsnto ao Contrato lnteradministrativo ds Dslegacao ds Competancias,
csiebrado, em doze ds julho ds dois mil s dszasseis, entre a Comunidade lntsrmunicipal
do Cavado s 0 Munioipio de Vila Verde, relativo ao financiamento do exsrcicio pela
Comunidads intsrmunicipal do Cavado das compsténcias nsla dslegadas pelo Munioipio,

3/8



Fls
ATA DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DE 2911112021

enquanto autoridads ds transpertes, cuja feteoopia se sncontra inssrta de folhas cento s
cinco a duzsntos s cinqusnta da minuta da presents ata. DELIBERACAO: A Camera
delibera, por unanimidade, aprovar e submeter a Assembleia Municipal para
autorizacae, nos termos da alinea k), do niimero um, do artigo vinte e cinco, do
Anexe I a Lei nllimero setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro, a
ceiebracao de aditamento ao Contrato lnteradministrativo de Delsgacao de
Competéncias, celebrado, em doze de julho de dois mil e dezasssis, entre a
Comunidade lntsrmunicipal do Cavado e o Munioipio de Vila Verde, relative ao
financiamento do exercicio pela Comunidade lntermunicipai do Cavado das
competancias neia dslegadas pelo Munioipio, enquanto autoridade de transportes;
Aprovar e submeter a Assembieia Municipal para autorizacao, nos termos do artigo
vinte e dois, do Decreto-Lei numero cento e noventa e sete barra noventa e nove,
de oito de junho, e da alinea c), do niimero um, do artigo sexto, da Lei nirmero oito
barra dois mil e doze, de vinte e um de fevereiro, a despesa e compromissos
plurianuais associados a celebracao, pelo Munioipio, de aditamento ao Contrate
lnteradministrativo de Delegacao de Cempeténcias celebrado com a Cemunidade
lntermunicipal do Cavado, relative ao financiamento do exsrcicio pela Comunidade
lntermunicipal do Cavado das competéncias nsla dslegadas pelo Munioipio
enquante autoridade de transportes, com reparticao de encargos e compromissos
piurianuais nos anos econemicos dois mil e vinte e dois a dois mil e vinte e sets,
nos termos previstes no Anexe ili a presents proposta; Submeter a Assembleia
Municipal a autorizacao, para efeitos da Norma de Contabilidade Piiblica vinte e
seis (NPC6) do Sistema de Normalizacao Contabilistica para a Administracao
Pfiblica (SNC-AP), aprovado em anexo ao Decreto-Lei numero cento e neventa e
dois barra dois mil e quinze, de onze de setembro.------------------------------------------------
----------Zero um onze.- Para aprovacae da Exoslsntissima Camara Municipal, presents a
proposta do Orcamento e Grandss Opcoss do Plano para o ano dois mil s vinte e dois s
dsmais documentes que a intsgram, para sfeitos do disposto nas alinsas a), m) e o), do
nilimsro um, do artigo vinte e cinco, do Anexe I, da Lei numero setenta s cinco barra dois
mil s treze, ds doze ds setsrnbre, na sua rsdacao atuai, cuja fetocopia ss sncentra inserta
de folhas duzsntos e cinquenta e um a seiscentos s quarenta s oito da minuta da
presents ata. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------0 Senhor Vereador do Partido Chsga, Fernando Siiva, sobre o assunto em
discussao, deciarou votar contra por nae estar previsto nests orcamento a
censtrucao do Parque Empresarial da Ribeira do Neiva.----------------------------------------
-------- --Na ssquancia da declaracao de vote do Senhor Vsreader do Partido Chsga, a
Senhora Presidents de Camera esclareceu que “Nas Grandss Opc6es do Plano
para o ano dois mil e vinte s dois, se encontra contemplada a criacae de areas de
acolhimento empresariai, pelo que a criacao de uma area de acolhimento
empresarial na Ribeira do Neiva esta equacionada s pedera ser concretizada a
qualquer memento.” Os membros do Executive Partido Social Democrata votam
favoravelrnente a presents proposta, apresentando a seguinte declaracae de veto:
“O presents Orcamento Municipal para dois mil e vinte e dois-vinte e seis é o
documento enquadrador da acae Municipal e das opcfies estratégicas que
perspetivamos para o desenvolvimento do Cencelho para 0 préximo mandate
perspetivando ia es investimentes que reputames de essenciais para es proximes
cinco anes. Trata-se, obviamente, de um documento dinamico e, porque assente
em prsvisfies, esta naturaimente sujeito a sefrer as alteracées que se mostrarem
Endispensaveis para responder aos desafios que a cada memento se colequem,
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particularmente as msdidas que ss mostrarem adequadas para apoiar as familias e
as emprssas a responder aos desafies da rscuperacao da grave crise econémica e
social decorrsnte da pandsmia que infelizmente atravessamos. Embora orientado
pelos principles ds squilibrio s sustentabilidade orcamsntal, o presents documento
rsveia a ambicao do executive ds fazer deste Concelho um tsrritério cada vez mais
atrativo para as pessoas e para as empresas. E, por isso, um orcamento nerteado
por uma profunda consciéncia social mas também pela certeza de que investindo
em mais s melhores infrasstruturas s squipamsntos ss criam as condicées para
promover 0 desenvolvimento da economia local, condicae ssssncial para e
incrsmento dos niveis de bem-estar s de satisfacao das nscessidadss das pessoas.
Esta perspetiva continua a oencretizar-se por uma politica fiscal rssponsavel e
simultaneainsnts amiga das pessoas s das smpresas: em dois mil s vinte e dois o
lmposto Municipal sobre lméveis mantém-se no nivel mais baixo de zero virgula
trés por cento, sendo reduzido para as familias com dois ou mais filhos; sac
garantidas isencaes de taxas urbanisticas para construcao de habitacao para as
familias carenciadas e para es jovens até quarenta anos; mantém-se os apoies ao
investimento com isencbss das taxas urbanisticas aplicavsis aos emprssndimentos
turisticos, agropecuarios, florsstais e industriais; as pequenas empresas sae
isentas do pagamento de Derrama; s, através do regulamento para atribuir
beneticios fiscais em ssds ds lmposto Municipal sobre lméveis, de Institute da
Mobilidade e dos Transportes e de Derrama, apeiamos todos es investimsntos qus
contribuam para a criacao ds novos postos de trabalho; as lnstituicfiss e
Asseciacéss veem reconhscido o seu relsvante papel social beneficiando
genericamsnte ds isencées de taxas Municipais; mantam-se as isencées e o
tarifario social no ambito das tarifas da agua e do sansamsnto basico para as
familias numsrosas s mais carenciadas. Na linha ds uma politica sssencialmente
orientada para as pessoas e para a melhoria da qualidade de vida das pepulacées,
as funcass sociais centinuarn a absorver larga fatia das Grandss Opcfiss do Plano
para dois mil e vinte e dois. Nests ambito, continua a dar-se particular rslevancia ao
setor da Educacao s ao apoio Social, com uma despssa prevista superior a trés
milh6es ds euros, manteride-se es apoies aos alunos e as familias no ambite da
Acao Social Escolar, garantindo es transportes escolares totalmente gratuitos, as
refeicass, o prolongamsnto dos horarios e 0 fornecimsnto de materials escoiares
que viabilizsm a plena integracao de todas as criancas em Escolas medernas s
cada vez melhor apstrechadas e ends ss proporcione uma Educacao de crescents
qualidade, bem come, as boisas de estude para alunos que frequentam e Ensino
Superior. Relevante, ainda, as varias medidas ds apoio para que as familias
carsnciadas possam tsr acesso a habitacao, que passam pelo aproveitamsnto
rnaximo das oportunidadss que surgirao nests dominio s que constara da
Estratégia Local de Habitacao que, em breve, dsvera ser apresentado para
aprovacao psios competentss érgaos municipais. Os apoies aos idoses e aos mais
necessitados, qusr através de acfies sspecificas que lhes sao dirigidas, qusr
através da colaboracao psrmansnte com as lnstituicées Particulares de
Solidariedads Sociai, nae deixarao de constituir, e com rslevancia rsdobrada atsnta
a situacao Econémica s Social decorrente da pandemia, uma importants area da
atuacao illlunicipal. Na Saflds mantém-se a disponibilidade para colaberar com as
Autoridades ds Satide no precesso de combats a dosnca COVID-DEZANOVE s o
invsstimento na conclusao do precesso de requalificacao de todos es
squipamentos ds Saitds Concslhios com a requalificacao e ampliacao do Centre ds
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SaL':de do Pico ds Rsgalades e do Pesto de Safide de Cervaes. Tsndo em vista a ‘XL
mslhoria pregrsssiva da qualidade de vida das pepulacées e da atratividads
empresarial, este orcamento aposta fortsmsnts na requalificacao e rssstruturacao
da reds redoviaria municipal, dando anfass as acessibilidades s a infrasstruturacao
das areas rnunicipais destinadas ao acolhimsnte ds atividades sconemicas, de
mode a aurnsntar a fluidsz e seguranca redoviarias, a competitividade territorial s a
atratividade para novos investimentos, (mica forma de debslar a crise Econémica e
Social resultante da estagnacae da atividade por causa da pandemia. Com efsite,
depois do invsstimsnto prejstade para dois mil e vinte s um superior a cinco
virgula cinco milhaes de euros nests setor, prsvé-ss um invsstimsnto de cerca ds
um virgula cinco milhaes ds euros ja sm dois mil e vinte s dois e apressnta-ss para
es préximos anes um verdadsiro plane de mobilidads que inclui a rsqualificacao ds
um vasto conjunto ds vias Municipais, a criacao de novas infraestruturas viarias
para melherar es acessos a areas srnpresariais a que acrsscs o dssenvolvimento
da mobilidade sustentavel patentsada no invsstimsnto nas ciclovias urbanas, na
scovia do Cavade e do Homem e na rede sstruturada ds trilhos ciciaveis, pedenais
s equsstres, com inegaveis reflexes na promocao da qualidade de vida, na
valorizacao do territério e na atratividade turistica. De igual mode, é dada particular
rslsvancia as infraestruturas do saneamsnto basice, com um invsstimsnto superior
a um virgula oito miihiiss de euros, e de abastecimente de agua, com um
invsstimsnto superior a dois virgula um miEh6ss ds euros, ssm prejuizo do vasto
plane de investimentes que se prejeta para concretizar a médio prazo. O ambiente s
a vatorizacao dos rscurses naturais e paisagisticos do Concelho sae outre vster
fundamental da atuacao municipal pela atencao dada a politica ds prsservacao
flerestal e de prsvsncao de foges florestais, de requalificacae das margens
ribsirinhas, das praias s areas de lazer junto aos principals curses de agua
concelhios, ds censtrucao ds ciclovias s ecevias, de bensficiacao e prornecao dos
percursos pedsstres, ds atencao a melhoria da eficiéncia energética da iiuminacao
pitblica s dos equiparnsntes Municipais. Paralelaments, é determinants a atencao
prestada a requaiificacao urbanistica de importantss sspacos Municipais de que se
salientarn: a mobiiidade, ordenamento s reabilitacao urbana da Vila de Prado; a
regsneracao do Centre Urbano ds Vila Verde s a melhoria da sua mobilidade
urbana; o projste da Adega Cultural que integra a requalificacao da antiga Adsga
Cooperative e rsspetiva area snvelvsnte para criacao do Parqus da Vila, ssm
esquscer as maitiplas intervencées de reabilitacao de edificios e a requalificacao
dos centres civicos que centinuaremes a fazer em colaboracao com as Fregussias.
Conscientes de que o bem~estar das pessoas depends, em muito, da sua sadde
fisica e mental, ests orcamsnte consagra ao desporto s ao iazer uma fatia
importante da sua dotacao financsira, aqui ss enquadrande es apoies as
Associacéss e Ceietividadss para 0 dssenvolvimento dos ssus projstos
Desportives s Rscreatives. A cultura censtitui, também, uma area de intswencao
prioritaria. Além do apoio ao esforco das iniimeras ceistividades concslhias que
dao e seu melhor em proi de um patriménio material s imatsrial rice e multifacstado
que todos prstendemos prsservar, valerizar e premover, esperamos podsr
concretizar es evsntos que contribuem para o reforce da nossa identidade, a
valorizacae territorial s a disseminacae ds uma imagem pesitiva do concelho,
valeres essenciais para a dinamizacao da economia local e o fortalecimento da
promecao turistica. As transfsréncias para as Juntas ds Frsgussia necsssarias ao
exsrcicio das competéncias que legalments lhe foram dslegadas atinge cerca de
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um virgula trés miihées ds euros visando garentir rsspostas mais sficazss as
necsssidedes das populacfiss. Um outre piler estruturants deste documento é o
aprefundamsnto das msdidas ds modernizacao administrative visando melhorar es
sen/ices a prestar as families, as lnstituicfies e as Emprsses, rsalcende-se a
progressive desmetsrielizacae procsssual e a importancia dos Espaces do Cidadao
s das Lojas do Municipe que visam facilitar a interacae dos cidadaos com e Estado
e com o Munioipio. Equilibrado por netursza, dades as condicionantes ds netursza
financsira que lsgaimente temos que cumprir, ambicienamos atrevés deste
documento s das opcéss politicas que e snfermam atingir niveis crsscsntes de
atratividads territorial e de mslhor qualidade de vida pare todos es Vilevsrdensss. A
components ds recsita, que ascends a mais 40.701.458,00 de euros (quarenta
milhiiss sstscsntes e um mil e quatrocsntos e cinquenta s oito euros), desdobra-se
em 29.4-59.370,00 sures (vinte e neve milhéss quatrocsntos e cinquenta e neve mil e
trezsntos s setenta euros) ds recsitas cerrentes s 11.242.088,00 sures (onzs
milhées duzsntos s quarenta s dois mil s oitenta e oito sures) de recsitas de capital,
rspresentando estas ililtimes vinte s sets virgula sessenta e dois per cento do total.
Per sua vez, a despesa desdobra-se em 23.330.828 euros (vinte e trés milh6ss
trezentos e trinta rnil e eitocentos e vinte s oito euros) pare dsspesas correntes e
17.370.629 euros (dezassets milhéss trszentos e setenta mil e seiscentos s vinte s
neve euros) para dsspesas de capital, cifrando-se estas éiltimas em cerca de
quarenta e dois virgula sessenta s sets per cento da despesa prevista. Daqui ss
conclui que a recsite corrsnte financiara em mais de seis milhéss de euros a
despesa de capital, o que é bastante revelader do reforce do invsstimsnto na
components global da despesa. O presents documento é também revelader ds uma
acao determinada em epreveitar todos es rscurses que nos ssrao propercionados
psios fundos comunitarios, psrspetivendo, ja, as eportunidades que se ebrirao com
e <<P§ano de Rscupsracae e Resiiiéncia» s es projstos que poderae tsr
enquadramento no préxirno quadre cemunitarie de apoio e que se consideram
decisivos para o dssenvolvimento sustentede do Munioipio. O presents orcamente
sé é possivel num quadro do sustentebilidade e squiiibrie finenceiro evidsnciado
no controlo de divide municipal de longo s médio prazo s num exsrcicio de
tesouraria que permits um prazo médio de pagementos e fernscedores do muito
poucos dies. A saiiids financeira do Munioipio permits-nos sncerer e future com
otimismo respensavel. Estamos convictos que ests é o mslhor caminho para
promeverrnos o dssenvolvimento Econémico e Social que dssejamos proporcionar
a todos es Vilaverdensss e, por isso, dediceremos tode e nosse ssforco s empenho
em concretizar es projstos s objetivos que aqui aprsssntamos. Nsstes tsrme, por
ser um documento que visa concrstizar o “contrete” de dssenvolvimento que
firmames com todos es Vilavsrdenses no ultimo precesso sleitoral, s per sstarmos
convictos ser ests o caminho adsquado para alcencar es ebjetivos de progresse
que nos propomos atingir, es membros do Partido Social Dsmecrata prsssntss
nesta rsuniao do Executive Municipal votam fevoravelmsnte o presents documento
que integra as Grandss Opcfies do Piano s Orcamento (dois mil e vinte e dois-dois
mil e vinte s seis), o Plano de Atividadss s todos es restantss slemsntos que o
intsgram."---------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------DELIBERACAO: A Camera dslibera, por maioria, com a ebstencao do Senhor
Vsreader do Partido Sociaiista s e veto contra do Senhor Vsreader do Partido
Chsga, aprovar s submeter a Assembleia Municipal, para efsitos do disposto nas
aiinees e), m) e o), do namsre um, do artigo vinte e cinco, do Anexe I, da Lei
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nfimsro setenta s cinco barre dois mi! s treze, de doze ds sstsmbro, na sua rsdacao
atuai, os documentos do gestao pare o ano dois mil e vinte e dois, designadaments
o Orcamsnto Municipal e respetivas Grandss Opcaes do Plano, ao abrigo do
disposto ne alinea c), do mimero um, do artigo trinta e tras, do Anexe l, da refsrida
Lei mimsro setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze ds sstembro s do
disposto no niiimsre um, do artigo quarenta e cinco, da Lei nifimsre setenta e tras
barra dois mii s treze, de trés de sstembro.-----------------------------------------------------------
----------Precedsu-ss a lsiture da minute da reuniao do Executive, a quel foi aprovede por
todos es sismentos prsssntss ne reuniae. ---------------------------------------------------------------
---------~E neda mais havsnde a tratar, psia Senhora Presidents foi dsclerada sncerrada a
rsuniao sram onze horas e vinte minutes, da quel para conster s devidos efsitos fei
lavrada a presents ate que vai ser devidements assinada, consignando-se que todas as
dslibsracaes dsia constants ierern aprovades em minute no final da reuniao, nos termos
do numsro trés do artigo cinquenta s sets da Lei ndmero setenta s cinco barre dois mil e
treze, ds doze de sstsmbro, para surtlr efsitos imeclietes. --------------------------------------------
---------~E su, Filipa Dentes Vilsla, Chefs ds Divisao da Qualideds, Atsndimento e
Fiscalizacao em regime ds substituicao, e redigi, subscrsvi s assino. ----------------------------
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