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-------- --Aos trés dias do mes de setembro, do ano de dois mil e dezoito, realizou-se uma
reuniao ordinaria da Camara 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 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 Morais, Luis Loureiro de Castro e Claudia da
Conceigao Cachetas Pinto. ---------------------------------------------------------------------------------- --
----------Secretariou o Técnico Superior Nuno Miguel Lomba
----------Verificada a presenga do numero legal de Vereadores foi pelo Senhor Presidente
da Camara, declarada aberta a reuniao eram nove horas e trinta minutos. ----------------------
-------- --BALANCETE: Presente 0 resumo diario da Tesouraria relativo ao dia trinta e um
do mes de agosto do ano dois mil e dezoito que acusava um saldo pecuniario de um
milhao setecentos e vinte e seis mil quinhentos e noventa e nove euros e setenta e quatro
céntimos, ouja fotocopia se encontra inserta a folhas quinze e dezasseis da minuta da
presente ata. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- --
-------- --EXPEDIENTE: O que segue, acompanhado de todos os processos para
verificagao da Excelentissima Edilidade. ----------------------------------------------------------------- --
-------- --Presente, para aprovagao da Excelentissima Camara, a ata da reuniao ordinaria
de trinta de julho de dois mil e dezoito cuja fotocopia se enco_ntra inserta de folhas
dezassete a vinte e cinco da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Cémara aprova,
por maioria, a ata da reuniio de trinta de julho de dois mil e dezoito. 0 Senhor
Vereador Patricio Araujo abstém-se por nao ter estado na reuniio a que diz respeito
a referida ata.----------------—-------------—-—-—-----------------------------------------------------—~
------ANTES DA ORDEM DO DIA: ------------------------------------------------------------------------
----------Um pedido solicitado pelos Senhores Vereadores do Partido Socialista
relativo ao fornecimento de copias de todas as comunicagoes com o Tribunal de Contas e
vice-versa relativamente ao processo de obtengao de visto para contratagao do
empréstimo a linha de financiamento do Banoo Europeu de lnvestimento. ----------------------
----------0 Senhor Presidente esclarece que o processo relativo a contratagao do
empréstimo a linha de crédito Banoo Europeu de lnvestimento ainda se encontra a
deoorrer, pelo que neste momento nao existe qualquer troca de correspondéncia entre o
Municipio de Vila Verde e o Tribunal de Contas. Aorescento, ainda, que relativamente a
este processo ainda nao se procedeu a abertura das propostas e que 0 mesmo sera
submetido para apreciagao a uma proxima reuniao de Camara e posteriormente a
Assembleia Municipal que os aprovarao sendo apenas enviado para visto apos a pratica
destes atos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------Uma recomendagéo dos Senhores Vereadores do Partido Socialista
relativamente ao processo de desagregagao de Freguesias, ouja fotocépia se
encontra inserta a folhas vinte e seis da minuta da presente ata: “A pretensao do Governo
apresentar uma proposta de Lei, que esté a ser ultimada pelo Ministério da Administragao
lnterna, segundo a qual sera dado aos autarcas o poder de optar entre manter a
agregagao efetuada em dois mil e doze ou proporem a desagregagao das Freguesias,
permitira reconfigurar o mapa das Freguesias, caso estas assim o entendam. O Partido
Socialista entende que esta é uma oportunidade que Vila Verde nao pode desperdigar
para efetuar um amplo e profundo debate no concelho, respeitando a vontade das
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populacoes e procurando as solugoes que melhor sirvam os seus interesses. Assim,
oonsiderando que:--------------------------------------------------------------------------------------------- --
----------Um.- Esta é uma oportunidade para se corrigirem eventuais erros que se tenham
cometido no momento de fusao de Freguesias em dois mil e doze; ------------------------------ --
-------- --Dois.- Ha vantagem em que seja feita uma reflexao atempada sobre a experiéncia
destes ultimos seis anos; ------------------------------------------------------------------------------------- --
----------Trés.- lmporta que a discusséo sobre a tematica seja efetuada de forma serena;---
----------Quatro.- Quanto mais cedo se estabelecer uma metodologia de trabalho maior
sera a profundidade da discussao e consequentemente ter-se-a uma maior consisténcia
nas decisoes;----1-------------------------------------------------------------------------------------------------
----------Cinco.- E importantes promover espacos de discussao, dando voz quer aos
cidadaos quer aos seus legitimos representantes; ---------------------------------------------------- --
-------- --Seis.- E fundamental que uma eventual revisao do mapa de Freguesias, o qual
podera levar a agregacao e/ou desagregagao de algumas, deve ter 0 apoio mais amplo
possivel; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------—-Os Vereadores do Partido Socialista, em fungao da importancia e da sensibilidade
da matéria, recomendam que: --------------------------------------------------------------------------------
-------- --a. Seja criado um grupo de trabalho autarquico, composto por representantes de
todas as forcas politicas com assento na Assembleia Municipal;-----------------------------------
----------b. Esse grupo de trabalho deve, quanto antes, promover sessoes de trabalho e
comecar a auscultar autarcas das atuais Freguesias (membros das Juntas e Assembleias
de Freguesia) bem como as forgas vivas dessas mesmas Freguesias;---------------------------
-------- --c. A Camara deve disponibilizar todos os meios logisticos que permitam ao grupo
de trabalho desenvolver a sua atividade. ------------------------------------------------------------------
----------Desta forma, quando a legislacao for aprovada, o Concelho de Vila Verde estaré
na dianteira e melhor preparado para decidir com serenidade e com os Presidentes de
Junta a conhecer e com profundidade os anseios das suas populac6es.. Uma reforma
desta natureza, que tao diretamente influencia a vida das pessoas, devera contar com o
trabalho, empenho e contributo de todos, pelo que se espera que esta recomendacao seja
aceite e posta em prética logo que possivel”. -------------------------------------------------------------
----------O Senhor Presidente esclarece que: “A reorganizacao administrativa foi um
processo que aconteoeu num contexto especial que se traduziu no momento em que se
promoveu uma discussao alargada e se constituiu uma comissao que apreciou todas as
propostas e promoveu uma divisao administrativa que foi submetida a reuniao do
executivo e da Assembleia Municipal. De igual forma, e como ja foi tornado publico pelos
membros do executivo do Partido Social Democrata, estaremos, obviamente, expectantes
quanto a moldura legal que ira enquadrar esta tematica que devera mobilizar a todos,
desde o poder autarquico municipal, as Juntas de Freguesia e as populacoes, para que
possam ser encontradas solugoes que melhor possam servir os interesses do concelho,
das Freguesias e das pessoas. -------------------------------------------------------------------------------
----------ZERO UH|.- CONHECIMENTOS BARRA RATlF|CAf.}6ES.- Zero um zero um.-
Para ratificacao da Excelentissima Cémara, presente o processo zero trés barra dois mil e
dezoito barra quinhentos e cinquenta e nove, em nome de Manuel Brito Costa, sito no
lugar da Aldeia, da Uniao das Freguesias de Esqueiros, Nevogilde e Travassos, concelho
de Vila Verde, relativo a emissao de certidao de compropriedade, sobre o prédio rustico e
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de acordo com as informagoes técnicas constantes do processo, cuja fotocopia se
encontra inserta de folhas vinte e sete a trinta e trés da minuta da presente ata.
DELIBERACAO: Deliberado, por unanimidade, ratificar a emissao da certidao de
compropriedade, respeitante ao processo zero trés barra dois mil e dezoito barra
quinhentos e cinquenta e nove, em nome de Manuel Brito Costa. -------------------------- --
----------Zero um zero dois.- Para ratificagéo da Excelentissima Camara, presente o
processo zero trés barra dois mil e dezoito barra quinhentos e quarenta e um, em nome
de Manuel Palha Rocha, sito no lugar da Gandara, Freguesia de Soutelo, concelho de Vila
Verde, relativo a emissao de certidao de compropriedade, sobre o prédio rustico e de
acordo com as informacoes técnicas constantes do processo, cuja fotocopia se encontra
inserta de folhas trinta e quatro a trinta e sete da minuta da presente ata.
DELIBERACAO: Deliberado, por unanimidade, ratificar a emissao da certidio de
compropriedade, respeitante ao processo zero trés barra dois mil e dezoito barra
quinhentos e quarenta e um, em nome de Manuel Palha Rocha. ---------------------------- --
----------Zero um zero trés.- Para ratificagao da Excelentissima Camara, presente o
despacho proferido pelo Senhor Presidente da Camara, relativo a contracao de
empréstimo de médio/Longo prazo, ao abrigo do artigo cinquenta e um, numero um, da
Lei numero setenta e trés barra dois mil e treze, de trés de setembro, para aplicacao em
investimentos, no montante de 3.278 499,13€ (trés milhoes duzentos e setenta e oito mil
quatrocentos e noventa e nove euros e treze céntimos), correspondente ao financiamento
da contrapartida nacional de investimento municipal -propostas variantes, prazo quinze
anos, cuja fotocopia se encontra inserta a folhas trinta e oito e trinta e nove da minuta da
presente ata. DELIBERACAO: Deliberado, por unanimidade, ratificar 0 despacho
proferido pelo Senhor Presidente da Camara, relativo a contragao de empréstimo de
médiollongo prazo, ao abrigo do artigo cinquenta e um, numero um, da Lei numero
setenta e trés barra dois mil e treze, de trés de setembro, para aplicagao em
investimentos, no montante de 3 278 499,13€ (trés milh6es duzentos e setenta e oito
mil quatrocentos e noventa e nove euros e treze céntimos), correspondente ao
financiamento da contrapartida nacional de investimento municipal - propostas
variantes, prazo quinze anos. ---------------------------------------------------------------------------- --
-------- --Os Senhores Vereadores do Partido Socialista apresentaram a seguinte
declaragaoz O Governo langou a Linha Banco Europeu de lnvestimento PT dois mil e
vinte - Autarquias com o objetivo de apoiar o financiamento da contrapartida nacional de
operagoes de investimento aprovadas no ambito do Portugal dois mil e vinte, promovidas
pelas autarquias locais e suas associacoes, entidades intermunicipais e empresas do
setor local. Se ja se comprovou que a Camara se enganou nas contas do empréstimo,
cujo valor nao deveria ser de até trés virgula dois milhoes de euros, mas no maximo de
até dois virgula seis milhoes de euros, com a presente ratificacao, percebemos que a
Camara se voltou a enganar neste processo de empréstimo ao propor um prazo de vinte
anos. E que a Linha Banoo Europeu de lnvestimento PT dois mil e vinte permite prazos de
financiamento até quinze anos ou, em casos absolutamente exceoionais, vinte anos, o
que nao sera o caso de Vila Verde. Como tal, a autarquia e o Presidente da Cémara
viram-se obrigados a ratificar o prazo do empréstimo para quinze anos, e nao vinte anos
como inicialmente pretendiam. Como ficam os estudos economicos perante esta alteracao
de prazo? Achamos que o procedimento correto seria a realizagao de um novo
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procedimento de consulta, com prazo de quinze anos e com um valor total do empréstimo
ajustado as reais necessidades dos projetos em questao, que sera de dois virgula seis
milhoes de euros. Dessa forma conseguir-se-iam poupancas em juros, capital e todas as
instituicoes consultadas saberiam de antemao o maximo que iriam emprestar, sendo
capazes de apresentar melhores propostas. Da forma que a consulta esta feita, corre-se o
risco de algumas instituicoes jogarem com essa informagao e apresentarem preoos
diferentes por terem conhecimento que o valor maximo do empréstimo nao ultrapassara
os dois virgula seis milhoes de euros. ----------------------------------------------------------------------
----------0 Senhor Presidente esclarece: Todo o procedimento relativo ao empréstimo de
médio/longo prazo a contratar ao Banoo Europeu de lnvestimento tem regras muito
proprias e todas essas regras foram cumpridas de acordo com as normas que se
encontram estabelecidas nas respetivas plataformas. Nao existiu, nem existe, qualquer
erro ou lapso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------- --Zero um zero quatro.- Para ratificacao da Excelentissima Camara, presente uma
Declaracao assinada pelo Senhor Presidente da Camara, que aprova a candidatura
designada por “Parque Desportivo e de Lazer da Ribeira do Neiva” (CR-um tres nove seis
nove barra dois mil e dezoito) ao Programa BEM - Beneficiacao de Equipamentos
Municipais, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas quarenta a quarenta e tres da
minuta da presente ata. DELIBERACAO: Deliberado, por unanimidade, ratificar a
respetiva declaracao, para aprovagao da candidatura designada por “Parque
Desportivo e de Lazer da Ribeira do Neiva” (CR-um tres nove seis nove barra dois
mil e dezoito) ao Programa BEM - Beneficiagao de Equipamentos Municipais.-------- --
-------- --Zero um zero cinco.- Para conhecimento da Excelentissima Camara, presentes
as listagens elaboradas, pela Divisao de Aguas e Saneamento, relativas aos despachos
proferidos pelo Senhor Vereador do Ambiente, Desporto e Atividades Economicas, em
processos de fornecimento de agua e recolha de aguas residuais domésticas, respeitante
ao mes de junho, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas quarenta e quatro a
quarenta e nove da minuta da presente ata. DELIBERACAO: A Camara toma
conhecimento.---------------------------------------------------------------------------------------------------
-------- --Zero um zero seis.- Para conhecimento da Excelentissima Camara, presentes as
listagens elaboradas, pela Divisao de Aguas e Saneamento, relativas aos despachos
proferidos pelo Senhor Vereador do Ambiente, Desporto e Atividades Economicas, em
processos de forneoimento de agua e recolha de aguas residuals domésticas, respeitante
ao mes de julho, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas cinquenta a cinquenta e
quatro da minuta da presente ata. DELIBERACAO: A Cémara toma conhecimento.---- --
-------- --ZERO DOlS.- DlVERSOS.- Zero dois zero um.- Presente, uma informacao
prestada pela Técnica Superior de Sen/igo Social, Dr.“ Isabel Lopes, relacionada com
abertura de concurso para atribuicao de duas Habitacoes Sociais no Concelho de Vila
Verde, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas cinquenta e cinco a setenta e tres da
minuta da presente ata. DELIBERACAO: A Camara delibera, por unanimidade,
proceder a abertura do concurso para atribuigao de duas habitagoes Sociais na
Freguesia de Vila Verde. Nomeia-se para integrar a comissao de apreciagao das
candidaturas (juri) os seguintes técnicos: Presidente: Dr. Adelino lillachado;
Primeiro Vogal: Dr.’ Ana Paula Bettencourt; Segundo Vogal: Dr.’ Isabel Lopes;
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Primeiro Vogal suplente: Dr.“ Alexandrina Cerqueira; Segundo Vogal suplente: Dr.“
Filipa Vilela. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------Zero dois zero dois.- Presente o processo zero tres barra dois mil e dezoito barra
quatrocentos e oitenta e nove, em nome de Jose Antonio Queirés da Silva, sito no lugar
de Pinheiro de Baixo, da Uniao das Freguesias da Ribeira do Neiva, sobre emissao de
parecer, para certidao de compropriedade em prédio rustico, tendo em conta o teor das
intormagoes constantes do processo, cuja fotocépia se encontra inserta de folhas setenta
e quatro a setenta e sete da minuta da presente ata. DELIBERACAO: A Camara,
delibera, por unanimidade emitir parecer favoravel relativamente ao presente
pedido, apresentado ao abrigo do artigo cinquenta e quatro, numero onze, da Lei
numero noventa e um barra noventa e cinco, de dois de setembro, na redagao que
lhe foi conferida pela Lei numero setenta barra dois mil e quinze, de dezasseis de
julho, referente ao processo zero tres barra dois mil e dezoito barra quatrocentos e
oitenta e nove, em nome de Jose Antonio Queiros da Silva, sito no lugar de Pinheiro
de Baixo, da Uniao das Freguesias da Ribeira do Neiva tendo em conta o teor das
informagoes técnicas. -------------------------------------------------------------------------------------- --
-------- --Zero dois zero tres.- Presente o processo numero zero dois barra dois mil e dez
barra mil novecentos e sessenta, em que figura como requerente SCFP-Sociedade
Construtora Ferraz & Pires Limitada, para efeito de recegao definitiva, nos termos e
condicoes constantes do auto de vistoria, das obras de urbanizagao com o alvara numero
zero tres barra dois mil e dez, de cinco e sete, sitas no lugar de Barromau, Freguesia da
Lage, ao abrigo do disposto no numero um, do artigo oitenta e sete, do Regime Juridico
de Urbanizacao e Edificagao, cuja fotocopia se encontra inserta a folhas setenta e oito e
setenta e nove da minuta da presente ata. DELIBERACAO: Deliberado, por
unanimidade, conceder a recegao definitiva das obras de urbanizagao com o alvaré
numero zero tres barra dois mil e dez de cinco e de sete, sitas no lugar de
Barromau, Freguesia da Lage, ao abrigo do disposto no numero um, do artigo
oitenta e sete, do Regime Juridico de Urbanizagao e Edificagao. requerida por SCFP
- Sociedade Construtora Ferraz & Pires Limitada, respeitante ao processo numero
zero dois barra dois mil e dez barra mil novecentos e sessenta.---------------------------- --
----------Zero dois zero quatro.- presente, uma informagao prestada pela Jurista, Dr.“
Filipa Dantas Vilela, relativa a caugao como garantia da boa e regular execugao das obras
de urbanizagao, respeitante ao processo numero zero dois barra dois mil e cinco barra
dez mil e oitocentos e cinquenta e sete, em que figura como requerente Construtora da
Loureira Limitada, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas oitenta a oitenta e tres da
minuta da presente ata. DELIBERACAO: Deliberado, por unanimidade, nos termos da
informagao juridica em anexo, notificar a massa insolvente para, num prazo de
noventa dias, proceder a realizacao das obras de urbanizacao em falta, sob pena de
as mesmas serem mandadas executar pela Camara a expensas da massa
insolvente, nos termos do artigo oitenta e quatro, cento e sete e cento e oito do
Regime Juridico de Urbanizagao e Edificagao. -------------------------------------------------------
-------- --Zero dois zero cinco.- Presente o processo zero um barra dois mil e treze barra
vinte e seis, em nome de Catarina de Nazaré Alves da Silva, referente a uma Ampliagao -
Habitagao, sita no lugar de Lameirinhas, da Uniao de Freguesias da Ribeira do Neiva (Rio
Mau), para deliberagao sobre a caducidade da licenca ao abrigo do disposto no numero
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cinco do artigo setenta e um do Regime Juridico de Urbanizacao e Edificagao por forca
da aplicacao da alinea d), do numero tres, do referido artigo, cuja fotocopia se encontra
inserta a folhas oitenta e quatro e oitenta e cinco da minuta da presente ata.
DELIBERACAO: A Camara delibera, por unanimidade, declarar a caducidade da
licenga de construgao, ao abrigo do disposto no numero cinco, do artigo setenta e
um, do Regime Juridico de Urbanizagao e Edificagao, por forca da aplicacao da
alinea d), do numero tres, do referido artigo, respeitante ao processo zero um barra
dois mil e treze barra vinte e seis, em nome de Catarina de Nazaré Alves da Silva,
referente a uma Ampliagao - Habitagao, sita no lugar de Lameirinhas, da Uniao de
Freguesias da Ribeira do Neiva (Rio Mau). ---------------------------------------------------------- --
-------- --Z_ero dois zero seis.- Presente o processo zero tres barra dois mil e dezoito barra
quatrocentos e noventa, em nome de Antonia Irene da Conceicao Silva, sito no lugar de
Pinheiro de Baixo, da Uniao das Freguesias da Ribeira do Neiva, sobre emissao de
parecer, para certidao de compropriedade em prédio rustico, tendo em conta o teor das
informacees constantes do processo, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas oitenta
e seis a oitenta e nove da minuta da presente ata. DELIBERACAO: A Camara delibera,
por unanimidade, emitir parecer favoravel relativamente ao presente pedido
apresentado ao abrigo do artigo cinquenta e quatro, numero onze, da Lei numero
noventa e um barra noventa e cinco, de dois de setembro, na redagao que lhe foi
conferida pela Lei numero setenta barra dois mil e quinze, de dezasseis de julho,
referente ao processo zero tres barra dois mil e dezoito barra quatrocentos e
noventa, em nome de Antonia Irene da Conceicao Silva, sito no lugar de Pinheiro de
Baixo, da Uniao das Freguesias da Ribeira do Neiva tendo em conta o teor das
informagfies técnicas. ----------------------------------------------------------------------------------------
----------Zero dois zero sete.- Presente o processo zero um barra dois mil e catorze barra
quatrocentos e dezanove, em nome de Luis Miguel Amorim Coelho, sito no lugar de
Outeiro, da Uniao das Freguesias da Ribeira do Neiva, para aprovagao do piso abaixo da
cota de soleira (cave) ao abrigo do numero dois, do artigo trinta e quatro, do Regulamento
do Plano Diretor Municipal, em vigor e nos termos das informagoes constantes do
processo, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas noventa a noventa e quatro da
minuta da presente ata. DELIBERACAO: A Camara delibera, por unanimidade,
aprovar o piso abaixo da cota de soleira (cave) ao abrigo do numero dois, do artigo
trinta e quatro, do Regulamento do Plano Diretor Municipal em vigor e nos termos
das informagoes constantes do processo zero um barra dois mil e catorze barra
quatrocentos e dezanove, em nome de Luis Miguel Amorim Coelho, sito no lugar de
Outeiro, da Uniao das Freguesias da Ribeira do Neiva. -------------------------------------------
-------- --Zero dois zero oito.- O processo zero um barra dois mil e dezoito barra onze, em
nome de “Regaco Solene S.A.”, sito no lugar de Padrao, Freguesia de Soutelo, para
deliberacao sobre a aceitacao da cedencia ao dominio publico municipal de setecentos e
sessenta e quatro metros quadrados de terreno para arruamento, passeios e
estacionamento, nos termos da informacao técnica constante do processo, bem como o
reconhecimento de que a construcao do arruamento nao acarreta prejuizos inaceitaveis
para o ordenamento e desenvolvimento local, atento as informaooes e pareceres
prestadas pelos Técnicos, ouja fotocopia se encontra inserta de folhas noventa e cinco a
cento e dois da minuta da presente ata. DELIBERACAO: A Camara delibera, por
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unanimidade, aceitar a cedencia ao dominio publico municipal de setecentos e
sessenta e quatro metros quadrados de terreno para arruamento, passeios e
estacionamento, nos termos da informagao técnica constante do processo zero um
barra dois mil e dezoito barra onze, em nome de “Regago Solene S.A.”, sito no lugar
de Padrao, Freguesia de Soutelo, bem como o reconhecimento de que a construgao
do arruamento nao acarreta prejuizos inaceitaveis para o ordenamento e
desenvolvimento local, atentas as informacoes e pareceres prestadas pelos
Técnicos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------- --Zero dois zero nove.- Presente o processo zero tres barra dois mil e dezoito
barra quinhentos e dez, em nome de Firmina Alves de Barros, sito no lugar de Bacelo, da
Freguesia de Aboim da Nobrega e Gondomar, sobre emissao de parecer, para certidao de
compropriedade em prédio rustico, tendo em conta o teor das informacoes constantes do
processo, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas cento e tres a cento e seis da
minuta da presente ata. DELIBERACAO: A Camara delibera, por unanimidade, emitir
parecer favoravel relativamente ao presente pedido, apresentado ao abrigo do
artigo cinquenta e quatro, numero onze, da Lei numero noventa e um barra noventa
e cinco, de dois de setembro, na redagao que lhe foi conferida pela Lei numero
setenta barra dois mil e quinze, de dezasseis de julho, referente ao processo zero
tres barra dois mil e dezoito barra quinhentos e dez, em nome de Firmina Alves de
Barros, sito no lugar de Bacelo, da Freguesia de Aboim da Nébrega e Gondomar
tendo em conta o teor das informagfies técnicas. --------------------------------------------------
----------Zero dois dez.- Presente, uma informacao prestada, pelo Técnico Superior, Dr.
Nuno Mota, relacionada com o Reequilibrio Economico-Financeiro do Contrato de
Empreitada designado por “Reabilitagao do Edificio da Antiga Adega e area envolvente”,
cuja fotocopia se encontra inserta de folhas cento e sete a cento e vinte e tres da minuta
da presente ata. DELIBERACAO: A Camara delibera por unanimidade indeferir o
pedido de Reequilibrio Econémico-Financeiro do Contrato de Empreitada
designado por “Reabilitacao do Edificio da Antiga Adega e area envolvente”,
requerido pelo cocontratante BG Build Grow SA, pelos fundamentos e atentas as
conclusoes vertidas na informagao anexa, designadamente tendo em consideragao
que 0 Municipio de Vila Verde nao deu causa ao atraso na execucao dos trabalhos
e, bem assim, aos alegados danos, despesas e perdas reclamados pela BG Build
Grow SA. Mais se delibera, no que concerne a revisao de pregos, que o empreiteiro
deve elaborar o calculo justificativo, em conformidade com as formulas aplicéveis e
submete-lo a aprovacao da fiscalizagao da obra. ---------------------------------------------------
----------Zero dois onze.- Uma informagao prestada, pela Chefe da Divisao de
Administragao e Financas, Dra Sofia Sampaio, relativa a nomeagao do auditor externo
responsavel pela certificacao legal de contas, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas
cento e vinte e quatro a cento e trinta e quatro da minuta da presente ata. -------------------- --
-------- --Uma questao prévia apresentada pelos Senhores Vereadores do Partido
Socialista: Verifica-se pelos documentos apresentados que houve uma consulta prévia
para adjudicar o servigo de auditor externo para revisao de contas. Qual o motivo pelo
qual a autarquia terminou o vinculo de quase dez anos com a empresa “ARMlNDO
COSTA, SERRA CRUZ, MARTINS E ASSOCIADOS, SOCIEDADE DE REVISORES
OFlClAlS DE CONTAS”?--------------------------------------------------------------------------------------
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-------- --O Senhor Presidente esclarece que todo o procedimento decorreu com
informagoes dos respetivos servigos, foi conduzido pelos mesmos, e que respeita todas
as regras de contratagao publica atualmente em vigor. ------------------------------------------------
-------- --Os Senhores Vereadores do Partido Socialista solicitam cépia dos valores
faturados pela empresa “ARMlNDO COSTA, SERRA CRUZ, MARTINS E ASSOCIADOS,
SOCIEDADE DE REVISORES OFICIAIS DE CONTAS nos ultimos dez anos. -----------------
----------DELIBERACAO: A Camara delibera, por maioria, com os votos contra dos
Vereadores do Partido Socialista aprovar a proposta e submeté-la a apreciacao da
Assembleia Municipal.-------------------------------------------------------------------------------------- --
-------- --Os Senhores Vereadores do Partido Socialista apresentam a seguinte
declaracao de voto: Tomamos conhecimento dos procedimentos, no entanto o primeiro
paragrafo da informacao subscrita pela Dra. Sofia Sampaio nao corresponde a verdade
uma vez que a certificagao legal das contas nunca foi analisada nem votada em reuniao
de executivo camarario pois é entendimento do Presidente da Camara e da Chefe de
Divisao de Administracao e Financas que a certificagao legal de contas apenas seja
apresentada a Assembleia Municipal (ler ata da reuniao de executivo camarario de
dezanove de abril de dois mil e dezoito). Mais, o Senhor Presidente da Camara afirmou
durante a analise deste ponto da ordem de trabalhos que a Camara de Vila Verde sempre
teve como revisor das contas o Dr. Antonio Fernandes, que até a data prestava o servigo
através da entidade “ARMINDO COSTA, SERRA CRUZ, MARTINS E ASSOCIADOS,
SOCIEDADE DE REVISORES OFICIAIS DE CONTAS“. Parece que a partir de agora o
Dr. Antonio Fernandes passara a prestar o servico através da entidade “ANTONlO
FERNANDES, MARTA MARTINS & ASSOCIADOS, LlMlTADA". Estamos perante uma
manobra de alteragao de empresa prestadora do servigo unicamente para contornar os
limites da contratagao publica previstos na Lei? Os indicios parecem clarosl Assim,
oonsiderando que nao foi indicado qualquer motivo valido para a alteragao da sociedade
prestadora do servico de revisao de contas, e oonsiderando a gravidade do exposto,
votamos contra este ponto da ordem de trabalhos. -----------------------------------------------------
----------O Senhor Presidente da Camara esclarece: “Votamos favoravelmente a
presente proposta uma vez que a mesma se encontra devidamente enquadrada na
respetiva legislacao em vigor e que resulta de informagoes dos respetivos servicos que
organizaram o processo e o desencadearam com a maxima transparencia e cumprimento
das regras em vigor. Toda a documentacao deste processo encontra-se presente nesta
reuniao de Camara e nunca, em qualquer momento, foi referido algum constrangimento
que possa por em causa o procedimento”. ----------------------------------------------------------------
-------- --Zero dois doze.- Presente a informagao prestada pelo Senhor Engenheiro Jose
Bezerra, relacionada com a proposta de alteragao do Plano de Pormenor da Zona
Envolvente a lgreja Matriz de Vila Verde. Resultado da Discussao Publica da Proposta de
Alteracao do Plano de Pormenor, cujas fotocopias se encontram insertas de folhas cento
e trinta e cinco a cento e oitenta e quatro da minuta da presente ata. DELIBERACAO: A
Camara delibera, por unanimidade, determinar a divulgagao do resultado da
discussao publica através do sitio da internet do Municipio e da comunicagao social
e remeter o dossier da Proposta de Alteragao do Plano de Pormenor da Zona
Envolvente a lgreja Matriz de Vila Verde a Assembleia Municipal para aprovagao e
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posterior publicacao em Diario da Republica, tudo nos termos da informagao
prestada pelo Senhor Engenheiro José Bezerra.-------------------------------------------------- --
-------- --Zero dois treze.- Presente o processo zero tres barra dois mil e dezoito barra
seiscentos, em que figura como requerente Alisénior Lar - Servicos Sociais e de Saude
Limitada, sito no lugar de Esparido da Freguesia da Loureira, para deliberar sobre o
pedido de reconhecimento de interesse municipal e consequente deferimento da isencao
de taxas, com base no disposto no numero tres, do artigo vinte e cinco-A, do
Regulamento de Liquidacao e Cobranga de Taxas Municipais em vigor e de acordo com a
informagao técnica de vinte e nove de agosto de dois mil e dezoito, constante do
processo, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas cento e oitenta e cinco a cento e
noventa e sete da minuta da presente ata. ----------------------------------------------------------------
-------- --Os Senhores Vereadores do Partido Socialista apresentam a seguinte
questao: A instalagao desta nova unidade residencial para pessoas idosas, a criar na
Loureira, foi analisada e aprovada pelo Conselho Local de Agao Social (CLAS) de Vila
Verde? Quando?----------------------------------------------------------------------------------------------- --
----------0 Senhor Presidente esclarece: Nao foi analisada pelo Conselho Local de Agao
Social (CLAS) de Vila Verde porque nao é legalmente exigivel. ----------------------------------- --
----------Outra questao formulada pelos Senhores Vereadores do Partido Socialista:
Tratando-se de uma empresa com apenas seis meses de existencia, sem atividade
laboral significativa e oonsiderando a inexistencia de fundos comunitarios que apoiem
estes investimentos, que garantias sao dadas para que o investimento de cinco milhoes
de euros seja concretizado, bem como a criacao dos cinquenta e cinco postos de
trabalho? Em que prazo sera realizado o investimento e a contratagao dos cinquenta e
cinco postos de trabalho?--------------------------------------------------------------------------------------
----------0 Senhor Presidente esclarece: Neste momento, unicamente se esta, em ato
prévio, a considerar que este investimento tem interesse para o Municipio de Vila Verde,
pelo tipo de servigo que vai prestar, pela dimensao e volume de investimento e até pela
criacao de emprego que pode promover. Todo o processo relativo a isencoes e aprovacao
dos projeto serao efetuados no ambito da apresentacao dos mesmos. ---------------------------
----------DELIBERACAO: A Camara delibera, por unanimidade, reconhecer o relevante
interesse municipal ao referido projeto do Estabelecimento Residencial para
Pessoas ldosas (ERPI) a levar a efeito no lugar de Esparido, Freguesia da Loureira,
ficando a isengao de taxas dependente da analise e aprovacao dos respetivos
projetos.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------Zero dois catorze.- Presente o processo zero tres barra dois mil e dezoito barra
quinhentos e nove, para emissao de certidao de compropriedade, em nome de José Maria
da Silva, sito no lugar de Rocadas, Freguesia de Aboim da Nobrega e Gondomar, ao
abrigo do artigo cinquenta e quatro, do numero um, da Lei numero nove barra noventa e
cinco, dois de setembro, na redacao que lhe foi conferida pela Lei numero setenta barra
dois mil e quinze de dezasseis de julho, tendo em consideragao o teor das informagoes
técnicas constantes do processo, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas cento e
noventa e oito a duzentos e um da minuta da presente ata. DELIBERACAO: A Camara
delibera, por unanimidade, emitir parecer favoravel relativamente ao presente
pedido apresentado ao abrigo do artigo cinquenta e quatro, mimero onze, da Lei
numero noventa e um barra noventa e cinco, de dois de setembro, na redacao que
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lhe foi conferida pela Lei numero setenta barra dois mil e quinze, de dezasseis de
julho, relativo ao processo zero tres barra dois mil e dezoito barra quinhentos e
nove, para emissao de certidao de compropriedade, em nome de José Maria da
Silva, sito no lugar de Rogadas, Freguesia de Aboim da Nobrega e Gondomar tendo
em conta 0 teor das informagoes técnicas. -----------------------------------------------------------
-------- --Procedeu-se a leitura da minuta da reuniao do executivo, a qual foi aprovada por
todos os elementos presentes na reuniao. ---------------------------------------------------------------
----------E nada mais havendo a tratar, pelo Senhor Presidente foi declarada encerrada a
reuniao eram onze horas e trinta minutos, da qual para constar e devidos efeitos foi
lavrada a presente ata que vai ser devidamente assinada, consignando-se que todas as
deliberacoes dela constante foram aprovadas em minuta no final da reuniao, nos termos
do numero tres do artigo cinquenta e sete da Lei numero setenta e cinco barra dois mil e
treze, de doze de setembro, para surtir efeitos imediatos. ------------------------------------------ --
-------- --E eu, Nuno Miguel Lomba Mota, Técnico Superior, a redigi, subscrevi e assino.-----

O Presidente da Camara, _

O Secretario, \i\@~\‘l
\\
§
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