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----------Aos vinte e dois dias do mes de julho, do ano de dois mil e dezanove, realizou-sz-2%
uma reuniao ordinaria da Cémara Municipal de Vila Verde, no ediflcio dos Pagos do
Conceiho, sob a Presidéncia do SenhorAntoni0 Fernando Nogueira Cerqueira Vilela, na
qualidade de Presidente deste Orgéo Autérquico, com a presenoa dos Senhores
Vereadores, Manuel de Oliveira Lopes, Patricio Jose Correia Pinto Araujo, Jose Augusto
Margal Morals e Claudia da Conceigao Cachetas Pinto. -------------------------------------------------
----------Secretariou a Assistente Tecnica Olinda Macedo Lopes, na ausencia do Técnico
Superior Nuno Miguel Lomba da l\/Iota. -----------------------------------------------------------------------
----------Verificada a presenga do numero legal de Vereadores foi pelo Senhor Presidente da
Camera, declarada aberta a reuniao eram nove horas e trinta minutos. -----------------------------
----------Faltou por motivo justificado a Senhora Vereadora Jtilia Maria Caridade Rodrigues
Fernandes, por se encontrar em periodo de férias. --------------------------------------------------------
----------O Senhor Vereador Luis Loureiro de Castro, pediu a sua substituigao na presente
reuniao, tendo sido convocado 0 Senhor Vereador Julio Pedro Pedralva Silva que também
faltou por motivo justificado. --------------------------------------------------------------------------------------
----------BALANCETE: Presente o resumo diario da Tesouraria relativo ao dia dezanove do
mes de julho do ano dois mil e dezanove que acusava um saldo pecuniario de dois milhoes
seiscentos e dezasseis mil quatrooentos e setenta e nove euros e noventa e dois céntimos,
cuja fotocopia se enconlra inserta a folhas dezanove e vinte 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 ordinéria de
oito de julho de dois mil e dezanove, cuja fotooépia se encontra inserta de folhas vinte e um
a vinte e oito da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: Deliberado, por unanimidade
aprovar a referida ata. -------------------------------------------------------------------------------------------
----------ZERO UlVl.- CONHECIMENTOS BARRA RATlFlCA§‘,(5ES.- Zero um zero um.-
Para conhecimento da Excelentissima Camara, presente 0 Relatorio numero dois mil e
dezasseis barra mil oitocentos e trinta, realizado pela lnspegao-Geral de Finangas (IGF),
relative ao controlo da LeE dos compromissos e pagamentos em atraso e apreciagao da
situagao financeira do Municlplo de Vila Verde, ouja fotocopia se encontra inserta de folhas
vinte e nove a cento e trés da minuta da presente ata. DELIBERAQI’-‘\O: A Cémara toma
conhecimento do Relatério numero dois mil e dezasseis barra mil oitocentos e trinta,
realizado pela lnspegfio-Geral de Finangas (IGF), relativo ao controlo da Lei dos
compromissos e pagamentos em atraso e apreciagéo da situagéo financeira do
Municipio de Vila Verde.-----------------------------------------------------------------------------------------
—--------Os Senhores Vereadores do Partido Socialista proferiram a seguinte
declaragéo de voto: O parecer do referido relatério é grave pois evidenciou a
assungéo de compromissos, sem fundos disponiveis, por responséveis do Municlpio
de Vila Verde.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------Destaca que em dois mil e treze e dois mil e catorze, sob gestéo do executivo
Partido Social Democrata, foram assumidos compromissos sem os correspondentes
fundos disponiveis (quatrocentos e noventa e trés mil euros e quatro virgula dois
milhoes de euros).------------------------------------------------------------------------------------------------
--------—-Destaca ainda a prética de empolamento na previsao das receitas orgamentais,
materialidade da divida global (vinte e quatro milhoes de euros), nfio mantendo uma
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gestao prudente e equilibrada, conduzindo a uma situagao financeira de curto prazo
desequilibrada.--------------------------------------------------------------------------------------------------- --
----------Refere ainda que nao existem Normas de Controlo lntemo e que este
Municipio nao acatou as recomendagoes propostas pela lnspegao-Geral das Finangas
na iiitima auditoria, no que diz respeito ao Plano de Gestéo de Riscos de Corrupgao e
lnfracoes Conexas.---------------------------------------------------------------------------------------------~-
-------- --Grave é também o facto de os documentos de prestagzao de contas da
autarquia, segundo a propria lnspegao-Geral de Finangas, nao refletirem com inteira
fiabilidade, a sua situagao financeira ao nivel do passivo exigivel, em especial porque
a inspegao-Geral das Finangas afirma que a divida a Escola Profissional Amar Terra
Verde néo estava reconhecida contabilisticamente. --------------------------------------------------
—--------Estas situagoes levam a lnspegao-Geral de Finangas a participar estes factos
ao Ministério Publico, conforme os préprios referem no parecer e deixam-nos muito
preocupados pols na pratica o presente relatorio confirma todas as reservas que ao
longo dos anos os eleitos do Partido Socialista tém colocado aquando da analise dos
documentos de prestagao de contas da autarquia.---------------------------------------------------
----------Nesse sentido, continuaremos atentos aos desenvolvimentos que 0 presente
relatério possa ter, reservando a possibilidade de tomar posicoes sobre alguns dos
aspetos nele vertidos.-------------------------------------------------------------------------------------------
----------Os membros do Partido Social Democrata, prestaram a seguinte declaracao
de voto: Dao por reproduzidos os elementos constantes do documento enviado
conjuntamente com o referido relatorio elementos constante no contraditorio e
consideram que em momento algum foi feito qualquer procedimento sem que tivesse
sido avaliada a disponibilidade financeira e a existéncia de fundos disponiveis. Todo
0 processo relativo ao endividamento e situacao financeira demonstram claramente a
existéncia do muito rigor nas contas que conduziram o Municipio de Vila Verde
depois de passer por um processo de Saneamento Financeiro, que tem agora uma
situagao estével e com contas claramente equilibradas e cumprimento de todos os
indicadores e regras relativas a sua gestao financeira.----------------------------------------------
----------Zero um zero dois.- Para conhecimento do executivo, presentes as Eistagens
elaboradas pela Divisao de Aguas e Saneamento, relativas aos despachos proferidos pelo
Senhor Vereador do Ambiente, Desporlo e Atividades Economicas, em processos de
contratos de Agua e Recolha de Aguas Residuals Domésticas, referentes ao més de junho
de dois mil e dezanove, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas cento e quatro a cento
e sete da minuta da presente ata. DELlBERAQi\0: A Cémara toma conhecimento.----------
----------ZERO DOlS.- DlVERSOS.- Zero dois zero um.- Uma informagao, prestada pelo
Chefe da Divisao da Educaoao e Promogao Social, relativa a atribuioao de subsidio, no
montante de € 1000,00 (mil euros), ao Clube de Tiro Bracara Augusta, tendo em conta a
realizagao de prova de Tiro Prético, no Complexo de Tiro de Cabanelas, nos dias onze,
treze, oatorze e vinte e dois do corrente mes de julho, cuja fotocopia se enoontra inserta a
folhas cento e oito e cento e nove da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: Deliberado
por unanimidade atribuir 0 subsidio no montante de € 1.000,00 (mil euros), ao Clube
de Tiro Bracara Augusta, para os fins pretendidos.---------------------------------------------------
----------Zero dois zero dois.- Para aprovagao da Exoelentlssima Camara, presente a
minuta de doagao de dois prédios rusticos, onde sera instalado o Parque de Lazer Santa
Eufémia, prédios estes, sitos no lugar de Barreiro, da Uniao das Freguesias de Oriz Santa
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Marinha e Oriz Sao Miguel, do Concelho de Vila Verde descritos na Conservatoria do
Registo Predial de Vila Verde, sob os numeros trezentos e trinta e oito e trezentos e trinta e
dois, inscritos na mairiz respetiva sob os artigos mil seiscentos e nove e mil seiscentos e
dez, respetivamente, da extinta Freguesia de Oriz Santa Marinha, cuja fotooopia se
encontra inserta de folhas cento e dez a cento e vinte da minuta da presente ata.
DELIBERAQAO: A Camara, delibera por unanimidade, aprovar a minuta de doagao de
dois prédios rfzsticos onde sera instalado 0 Parque de Lazer Santa Eufémia, 0 qual
esta implantado em dois prédlos rusticos, sitos no Iugar de Barreiro, da Uniao das
Freguesias de Oriz Santa Marinha e Oriz S50 Miguel, do Concelho de Vila Verde,
descritos na Conservatoria do Registo Predial de Vila Verde, sob os numeros
trezentos e trinta e oito e trezentos e trinta e dois, inscritos na matriz respetiva sob os
artigos mil seiscentos e nove e mil seiscentos e dez, respetivamente, da extinta
Freguesia de Oriz Santa Marinha.---------------------------------------------------------------------------
---------~Zero dois zero trés.- Para deliberacao da Exoelentissima Camara, presentes as
informagoes prestadas pela Chefe da Divisao Juridica Dra Angela Pinheiro e pelo Chefe da
Divisao de Ambiente e Obras, Engenheiro Paulo Pereira, para ser aplicada a penalidade
prevista na Clausula déoima nona do Caderno de Encargos, por remissao da Clausula
décima sétima, do Contrato de Prestagao de Servioos de Recolha de Residuos Solidos
Urbanos, celebrado em vinte e trés de dezembro de dois mil e treze, cuja fotocopia se
encontra inserta de folhas cento e vinte e um a cento e trinta da minuta da presente ata.
DELIBERAQ/‘X0: A Camara delibera, por unanimidade, proceder a aplicagao da
penalidade prevista na Clausula décima nona do Caderno de Encargos, por remisséo
da Clausula décima sétima, do Contrato de Prestagao de Servigos de Recolha de
Residuos Sélidos Urbanos, celebrado em vinte e trés do dezembro de dois mil e treze,
com 0 Consorcio “EcoredeIRede Ambiente”, tendo em conta as informagoes
prestadas. Os Senhores Vereadores do Partido Socialista proferiram a seguinte
declaracao de voto: Propoe-se através do presente assunto a aplicagéo de uma
penalidade ao consorcio ECOREDE/REDE AMBIENTE por incumprimento no servigo de
recolha de iixo. So podemos concordar com o proposto, no entanto, por incoeréncia
na informagéio prestada pelo ll/lunicipio e porque os incumprimentos vao muito além
do descrito, somos a expor: -----------------------------------------------------------------------------------
----------Por diversas vezes ao longo de dois mil e dezoito e dois mil e dezanove,
quando questionado publicamente e na Assembleia Municipal, o Presidente da
Camara foi sempre perentorio em afirmar que a empresa que recolhe o lixo em Vila
Verde cumpria todos os requisites do Caderno de Encargos e prestava um excelente
servigo ao Concelho. Como tal, nao se percebe como pode existir uma informagao
com data de vinte e cinco de outubro de dois mil e dezoito, subscrita pelo Vereador
com Peiouro, dando conta de grave incumprimento no contrato... Estranho e no
minimo duvidosol -------------------------------------------------------------------------------------------------
————————--Quanto aos incumprimentos, vao muito além da lavagem de contentores.
Assinalam-se alguns desses incumprimentos: ---------------------------------------------------------
----------a) Nos termos do disposto no numero um da Clausula oitava do Caderno de
Encargos subjacente ao referido contrato, a adjudicataria estava obrigada ao
“fomecimento e instalagao cle setenta e cinco contentores enterrados, devidamente
homologados de acordo com a normalizagao em vigor”, devendo a sua instalagao
estar concluida “até doze moses apos o inicio do contrato”, como resulta do numero
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quatro da mesma clausula. N50 cumpriram, tendo ultrapassado este prazo
largamente. 0 atraso na colocacao dos contentores em mais de trinta e seis meses,
evidenciando claramente o incumprimento do contrato, acarretou prejuizo para os
interesses do Municipio, porquanto cada um dos contentores estava avaliado em
4.822,20€ + IVA (quatro mil oitocentos e vinte e dois euros e vinte céntimos mais IVA),
totalizando (vezes setenta e cinco) a quantia de € 361.665,00€ (trezentos e sessenta e
um mil seiscentos e sessenta e cinco euros) (consultar documento anexo ”Relat6rio
Final Concurso, pdf” na pagina nove, alinea VT3), sem que aquele incumprimento
tivesse sido sancionado com qualquer penalizagao, pecuniaria ou outra. O Municipio
de Vila Verde tem conhecimento deste incumprimento e nunca aplicou qualquer
penalizagao a empresa.-----------------------------------------------------------------------------------------
----------b) Falta de licenciamento da base logistica da EcoredeIRede Ambiente: Nos
termos da Clausula vinte e trés do contrato, o prestador de servigos devera
obrigatoriamente possuir instalagoes fixas, proprias ou alugadas no Concelho, que
deverao incluir um armazém, garagem, parqueamento de viaturas, estagao de
lavagem de viaturas, unidade de lubrificacao de viaturas, escritérios e vestiérios, as
quais deverao estar de acordo com a regulamentagao de seguranga e higiene no
trabalho, e tudo o que for exigido pela legislacao em vigor. N50 cumpriram. Desde o
inicio da execugao do contrato 0 consorcio concessionario, EcoredelRede Ambiente,
esta a utilizar, como base logistica para a sua atividade, um pavilhao sito na
Freguesia de Turiz, do Concelho de Vila Verde, outrora destinado a atividade de uma
carpintaria. Nesse local sao lavados os camioes na rua, com as inerentes descargas
de égua e infiltragoes para o solo, tendo como consequéncia comprovada a
contaminagao das aguas subterraneas. O Municipio de Vila Verde tem conhecimento
deste incumprimento e nada aplicou qualquer penalizacao a empresa.-----------------------
----------c) lncumprimentos no servigo de recolha de lixo: Sao sucessivas as queixas
de cidadaos nas redes sociais e noticias nos jornais a dar contas de sucessivos
incumprimentos do consorcio ECOREDEIREDE AMBIENTE. lsto perante a passividade
do Executive Camarario que permite tais comportamentos e nunca agiu ou penalizou
a empresa no sentido de evitar tal situacao, ao contrario do que aconteceu, por
exemplo, com a autarquia do ll/latosinhos. Mais uma vez total passividade da
autarquia.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------d) lncumprimentos nas Campanhas de sensibilizagao: No relatorio final do
concurso, 0 consércio ECOREDEIREDE AMBIENTE comprometeu-se contratualmente a
realizar campanhas de sensibilizacao no valor de 14.850,00€ (catorze mil oitocentos e
cinquenta euros), para o primeiro ano. Ora tendo o contrato inicio a vinte e trés de
dezembro de dois mil e treze, nao é possivel entender de que forma fol gasta a verba
definida até vinte e trés de dezembro de dois mil e catorze, ou seja, no primeiro ano
do contrato. O mesmo relativamente aos anos seguintes. A autarquia é conhecedora
destes factos e nunca agiu no sentido de obrigar a empresa a cumprir ou penaliza-la
pelos incumprimentos.------------------------------------------------------------------------------------------
----------e) E dever contratual do consércio ECOREDEIREDE AMBIENTE proceder a
recolha dos Residuos Solidos Urbanos indiferenciados em toda a area geografica do
Concelho (Clausula oitava ponto um do contrato). E, também, obrigacao contratual da
ECOREDEIREDE AMBIENTE a instalagao de setenta e cinco contentores enterrados de
Residuos Sélidos Urbanos lndiferenciados (RSU) no Concelho de Vila Verde, no prazo
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de doze meses apos inicio do contrato (Clausula oitava do Caderno do Encargos). Na
pratica a empresa instalou setenta e cinco contentores subterraneos (ultrapassando o
prazo, conforme ja se afirmou), mas em vez de contentores subterraneos para
Residues Solidos Urbanos, instalou setenta e cinco contentores subterraneos para
lixo organico. Com isto reduz-se drasticamente a quantidade de lixo depositado, ja
que a produgao de Residues Solidos Urbanos é muito superior a produgao de lixo
organico. Uma vez mais com evidentes beneficios para a empresa privada, que
recolha manor quantidade de lixo nesses contentores. O Municipio é conhecedor
deste incumprimento e nada faz no sentido de obrigar a empresa a cumprir o
disposto no contrato.--------------------------------------------------------------------------------------------
----------f) Em circunstancias excecionais, a ECOREDEIREDE AMBIENTE deve proceder a
um reforco nos circuitos de recolha de forma a minimizar os efeitos do aumento de
produgao de residuos nesses dias (Clausula oitava, ponto seis do contrato). Sao
varios os avisos da autarquia a informar que nao ha recolha de lixo na altura da
Pascoa e na semana do Natal, entre outros feriados em que seria necessario o reforgo
da recolha. Nas férias de verao, com a chegada dos emigrantes verifica-se também
um aumento da populagao residente que nao é acompanhado pelo reforco da recolha,
situagao que provoca inclusivamente riscos para a saude publica jé que muitas das
vezes se denota uma enorme acumulagao de lixo nos locals de recolha. Tudo isto,
uma vez mais, perante a passividade desta autarquia.----------------------------------------------
----------g) No que diz respeito a higienizagao dos locais, abordada neste ponto da
ordem de trabalhos, ha também sérias duvidas se a empresa ECOREDEIREDE
AMBIENTE possui efetivamente a "viatura elétrica e a hidrolavadora", conforme consta
claramente da proposta por eles apresentada (ver segundo paragrafo da pégina nove
do Relatorio Final do Concurso). A autarquia sabe que este equipamento nunca foi
visto por Vila Verde. Uma vez mais a autarquia é conivente com um incumprimento
que representa uma "poupanc,:a" para o consorcio privado, ja que nao tera adquirido
as viaturas, com evidentes prejuizos para o Concelho.---------------------------------------------
----------Pelas razoes aqui invocadas, votamos a favor do presente assunto, no entanto
os incumprimentos vao muito além do que é aqui referido, pelo que a penalizacao
proposta, face a gravidacie dos factos, deveria levar a rescisao do contrato com justa
causa.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
—--------Os membros do executivo do Partido Social Democrata declaram,
relativamente aos servigos de recolha de lixo, que 0 mesmo tem sido prestado pela
respetiva empresa e que tém sido acompanhados pelos respetivos Sewicos
Municipais. Ao longo dos anos verificou-se um aumento consideravel dos circuitos e
das quantidades de residuos recolhidos demonstrando que o servigo esta a ser
prestado nos termos e condigoes do caderno de encargos. Por diversas vezes ia
foram respondidas as questoes agora suscitadas pelo Partido Socialists e que se
verifica nao corresponderem a realidade. No momento em que se verificou um
incumprimento, como é o caso deste relatorio, em que os respetivos servicos
atuaram nos termos em que agora se verifica, com a proposta de aplicagao de uma
penaiizagéio por incumprimento.-----------------------------------------------------------------------------
--------~-Zero dois zero quatro.- Presente 0 Modelo de Contrato lnteradministrativo proposto
pela ERSAR-Entldade Reguladora dos Servioos de Aguas e Residuos, a celebrar com as
Juntas de Freguesias, relaoionado com os sistemas publicos de abasteoimento de agua
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geridos entre as Junlas de Freguesia e a Entidade Gestora Municipal, cuja fotocopia se
encontra inserta de folhas cento e trinta e um a cento e trinta e trés da minuta da presente
ata. DELIBERAQAO: A Camara delibera, por unanimidade, aprovar o Modelo de
Contrato lnteradministrativo, proposto pela Entidade Reguladora dos Services de
Aguas e Residuos, a celebrar com as Juntas de Freguesia, relacionado com os
sistemas pdblicos de abastecimento de égua geridos entre as Juntas de Freguesia e a
Entidade Gestora Municipal.----------------------------------------------------------------------------------
----------Zero dois zero cinco.- Presente o processo numero zero trés barra dois mil e
dezanove barra duzentos e quarenta e cinco, em nome de Joaquim de Sousa Cunha,
respeltante a uma operaoao urbanistica sita no lugar de Muda, da Freguesia de Cabanelas,
para emissao do competente parecer, tendente a emissao de certidao de compropriedade,
ao abrigo do artigo cinquenta e quatro, ntimero um, 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, nos termos das informaooes
constantes no processo, cuja fotocopia se encontra inseita de folhas cento e trinta e quatro
a cento e trinta e sete da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Céimara delibera, por
unanimidade, emitir parecer favoravel para emissao de certidao de compropriedade,
ao abrigo do artigo cinquenta e quatro, numero um, da Lei nfimero 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, tendo em
consideragao o teor das informagoes constantes do processo numero zero trés barra
dois mil e dezanove barra duzentos e quarenta e cinco, em nome de Joaquim de
Sousa Cunha.------------------------------------------------------------------------------------------------- --
----------Zero dois zero seis.- Para deliberaoao da Excelentissima Camara, presente o
processo zero um barra dois mil e dezoito barra trinta e trés, em nome de Maria Emilia
Estrada Aradjo, referente a uma operagao urbanistica/utilizacao, sita no lugar da Tomada,
da Freguesia de Oleiros, tendo em conta olteor do parecer da Dra Fernanda Paula Oliveira
solicitado na sequéncia da deliberacao do Orgao Executivo datado de tres de junho de dois
mil e dezanove, cuja fotocopia se encontra inserla de folhas cento e trinta e oito a cento e
sessenta e oilo da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: Face ao teor do Parecer
emitido pela Dr“ Fernanda Paula Oliveira, que aqui se dé como integralmente
reproduzido, a Camara Municipal delibera revogar o despacho de rejeigao liminar do
Senhor Vereador da Qualidade, Ordenamento e Gestao do Territorio datado de seis de
junho de dois mil e dezoito, ordenando que os competentes Servigos do
Departamento de Urbanizacéo e Edificagao prossigam com tramitagao adequada
procedendo a apreciagao do processo tendo em consideragao o teor do referido
parecer, o qual deve constituir orientagao interpretativa para os Servigos com vista a
aplicagao as operagoes urbanisticas que possam ser abrangidas pelo disposto nos
ndmeros cinco e seis do artigo cinquenta e sete do Regime Juridico de Urbanizagao e
Edificagao, conjugado com o disposto no artigo trinta e cinco do Regulamento
Municipal de Urbanizagao e Edificagéio em vigor neste Municipio. Notifique-se.-----------
—--------0 Senhor Vereador Manuel Lopes nao participou na discussao nem na votagao
por se tratar do recurso hierarquico de uma decisao por si emitida.---------------------------
-------- --Zero dois zero sete.- Uma inlormaoao prestada, pela Chefe da Divisao de
Administraoao e Finances, relatlva a contratacao de empréstimo cie médio/longo prazo, ao
abrigo do artigo cinquenta e um, numero um, da Lei numero setenta e trés barra dois mil e

6/11



Fls
ATA DA REUNIAO ORDINARIA DE 22/07/2019 ‘J

treze, de trés de setembro, para aplicacao em investimentos, até ao montante de €
3.301.900,00 (trés milhoes trezentos e um mil e novecentos euros), cuja fotocopia se
encontra inserta de folhas cento e sessenta e nove a cento e setenta e nove da minuta da
presente ata. DELIBERAQAO: A Camara delibera, por unanimidade, autorizar a
abertura de procedimento tendente a contratagao do empréstimo no montante de €
3.301.900,00, (trés milhoes trezentos e um mil e novecentos euros), nos termos da
informagao da Excelentissima Chefe da Divisao de Administracao e Finangas. Os
Senhores Vereadores do Partido Socialista proferiram a seguinte declaracao de voto:
O Municipio de Vila Verde aprovou em vinte e dois de agosto de dois mil e dezasseis
um ernpréstimo de 2.085.950 (dois milhoes e oitenta e cinco mil e novecentos e
cinquenta) euros para realizagao de investimento nos termos da proposta aprovada,
que previa investimentos que constavam de uma tabela anexa, a saber: Obras de
pintura e sinalizacao das Vlas Municipais: Estrada Municipal quinhentos e sessenta e
seis Turiz - Lage, Estrada Municipal quinhentos e sessenta e dois-dois Vila Verde -
Lage, Caminho Municipal mil cento e oitenta e quatro Turiz - Moure, Estrada Municipal
quinhentos e trinta e dois Angulo Quarenta - Portela do Vade, Estrada Municipal
quinhentos e quarenta e oito Portela do Vade - Aboim da Nébrega, Estrada Municipal
quinhentos e quarenta Canralhinhos - Freiriz, Estrada Municipal quinhentos e trinta e
um Coucieiro - Valdreu, Estrada Regional duzentos e cinco Estrada Nacional cento e
um Vila de Prado, Caminho Municipal mil cento e noventa e seis entre Estrada
Nacional cento e um - Soutelo, Estrada Municipal quinhentos e trinta e sete Pico de
Regalados - Revenda, Estrada Municipal quinhentos e trinta e nove Nevogilde -
Carreiras Sao Tlago, Estrada Municipal quinhentos e trinta e sete Portela do Vade -
Vilarinho, Estrada Municipal quinhentos e quarenta e um entre Estrada Regional
duzentos e clnco e Cervaes, Caminho Municipal mil cento e setenta Cervaes - Oleiros,
Caminho Municipal mil cento e setenta e cinco Lage - Oleiros, Caminho Municipal
lgreja de Oleiros - Zona industrial, Caminho Municipal mil cento e setenta e cinco
Lage - Oleiros Campo de Futebol, Caminho Municipal mil cento e setenta e oito Moure
- Atiaes, Estrada Municipal quinhentos e quarenta Arcozelo, Caminho Municipal mil
cento e setenta e nove Estrada Nacional duzentos e um - lgreja Freiriz, Caminho
Municipal mil cento e quarenta e um Covas - Valoes, Estrada Municipal quinhentos e
trinta e dois Codeceda - Valoes, Avenida Francisco Sa Carneiro - Avenida Luis
Camoes - Ponte Nova, Caminho Municipal mil e duzentos Feira do Pico - Lanhas, Rua
da Veiga - Vila Verde - Barbudo, Caminho Municipal mil cento e cinquenta e oito Rio
Mau - Ermida, Estrada Municipal quinhentos e trinta e dois Travassos - Godinhagos,
Avenida da lgrela - Estrada Regional duzentos e cinco - Sede da Junta e a lgreja,
Caminho Municipal entre Estrada Nacional cento e um Géme - Mos, Avenida Abade
Priscos - Turiz.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------Nesse mesmo empréstimo de 2.085.950 (dois milhoes e oitenta e cinco mil e
novecentos e cinquenta) euros previa também a requalificagao de vias e urbanismo, e
passa-se a citar: Avenldas e Ruas da Vila de Prado, Avenidas e Ruas de Vila Verde,
Pavlmentacao de Ruas da Vila de Prado.-----------------------------------------------------------------
----------Apesar do descrito e das obrigacoes impostas pelo Tribunal de Contas,
desconhece-se com exatidao, o destlno dado a esses 2.085.950 (dois milhoes e
oitenta e cinco mil e novecentos e cinquenta) euros, pelo que solicitamos esse
esciarecimento.----------------------------------------------------------------------------------------------------
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----------Nao obstante, é hoje novamente proposta a contratagao de um novo
empréstimo de 3.301.900,00€ (trés milhoes trezentos e um mil e novecentos euros),
que, de acordo com 0 sitio de internet do Municipio de Vila Verde contemplara
requalificacao e construcao de infraestruturas de égua e saneamento nas seguintes
artérias de diferentes zonas do Concelho: Municipal quinhentos e trinta e um-dois
que liga as Freguesias de Coucieiro e Ataes e da Municipal quinhentos e trinta e dois-
dois que une o lugar de Revenda em Travassés a Godinhacos; da Municipal
quinhentos e sessenta e seis que liga a Ponte Nova (Loureira) a da Rotunda da Lage;
das Rua das Vinhas que liga Turiz a Vila Verde e da Rua vinte e cinco de Abril que liga
0 Centro Urbano de Vila Verde a Barbudo; da Caminho Municipal mil cento e setenta e
nove e do Municipal mil cento e sessenta e sete, que ligam Parada de Gatim a Freiriz e
Freiriz a Escariz; da Municipal quinhentos e trinta e sete que une Pico de Regalados a
Gomide, e da Rua Engenheiro Adelino Amaro da Costa e Dr. Antonio Ribeiro
Guimaraes, na sede Concelhia, assim como a repavimentagao da Rua Bouca Penedo,
na Freguesia de Cervaes. Ou seja, 3.301.900,00€ (trés milhoes trezentos e um mil e
novecentos euros) para melhorar a rede de agua e saneamento no Concelho de Vila
Verde. S6 podemos concordar com o proposto. O abastecimento de égua e a rede de
saneamento sao essenciais ao desenvolvimento do Concelho de Vila Verde e s50
bandeira do programa eleitoral do Partido Socialista. No entanto, apos anélise do
documento que nos fol disponibilizado, percebemos que ha disparidade na
lnformagao e no destino que o Municipio pretende dar aos 3.301.900,00€ (trés milh6es
trezentos e um mil e novecentos euros). No anexo que hoje se analisa, é referido que
a verba sera gasta na: -------------------------------------------------------------------------------------------
----------Repavimentacao da Estrada Coucieiro-Ataes;--------------------------------M~-------------
----------Repavimentacao da Estrada Revenda-Godinhagos;----------------------------------------
----------Repavimentagao da Estrada Ponte Nova-Rotunda da Lage-Turiz-Vila Verde-
Barbudo; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------Repavirnentagao da Estrada Parada de Gatim-Freiriz-Escariz;--------------------------
----------Repavimentagao da Estrada Pico de Regalados-Gomide;------------------------------~
----------Repavimentacao da Estrada Adelino Amaro da Costa-Dr. Antonio Ribeiro
Guimaraes, em Vila Verde; e-----------------------------------------------------------------------------------
----------Repavimentagao da Estrada Bouga Penedo, Cervaes.-------------------------------------
----------Também concordamos com esta intewencao, mas a avaliar pela descrigao que
consta do anexo ("Repavimentag;ao") fica-se sem saber com exatidao onde vao ser
feitas obras de lnfraestruturas de agua e saneamento e onde vao ser "apenas"
repavimentadas as estradas.----------------------------------------------------------------------------------
----------Parece também que nao ha qualquer projeto elaborado relativamente as obras
que agora se propoe realizar.---------------------------------------------------------------------------------
----------E nosso entendimento que esta informagao deve ser clarificada, a despesa
deve estar devidamente refletida nas rubricas do orcamento, e deveria ser anexado ao
contrato de financiamento uma adenda onde constem as obras a realizar e o dinheiro
ser libertado a medida que essas obras forem realizadas. Neste sentido, porque
concordamos com o objetivo do empréstimo, apesar das reservas apontadas,
votamos a favor do mesmo.-----------------------------------------------------------------------------------
----------Os membros do Partido Social Democrata fazem a seguinte declaracao de
voto: O empréstimo agora em discussao revela-se de uma importéincia fundamental
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uma vez que vai permitir a melhoria das condicoes de circulagao em varias artérias
municipais. O Concelho de Vila Verde vem vindo a registar um crescimento
econémico consideravel pelo que se toma assim necessario proceder a uma melhoria
na circulacao rodovlaria que contribua, também, para diminuir a desertificacao de
varias Freguesias tanto mais que algumas destas vias servirao ainda como
alternativas as Estradas Nacionais que se encontram muito congestionadas. Acresce
ainda que uma parte das vias a intervencionar se encontram bastante degradadas
resultado das obras resultantes da instalacao de infraestruturas basicas de agua e
saneamento e de aguas pluviais, além de gas canalizado e infraestruturas de
comunicacao. Este empréstimo, como alias aconteceu em empréstimos anteriores, é
um empréstimo consignado a execugao da relagao de obras dele constantes pelo que
nao podera ser utilizado em nenhuma outra obra ou intervengao. Por estas razoes os
membros do executivo do Partido Social Democrata votam favoravelmente.---------------
----------Zero dois zero oito.- Presente a minuta da aquisicao de dois prédios, descritos na
Conservatoria do Registo Predial sob 0 numero seiscentos e tres e setenta e nove, inscritos
respetivamente, na matriz rustica sob o artigo quinhentos e trinta e oito e na matriz urbana
sob o artigo mil e quarenta e seis, localizados na Vila de Prado, deste Concelho, para apoio
ao funcionamento da Praia Fluvial do Faial e outro tipo de equipamentos e edificacoes
diversos, pertencentes a sociedade denominada “Silvino Dias Veloso Limltada, NIPC com
sede no lugar do Barreiro, Rua um, numero oito, da Freguesia da Vila de Prado, cuja
fotocopia se encontra inserta_de folhas cento e oitenta a cento e noventa e tres da minuta da
presente ata. DELIBERACAO: A Camara delibera, por unanimidade, remeter para
aprovagao da Assembleia Municipal, a minuta da aquisicao de dois prédios, descritos
na Conservatéria do Registo Predial sob o ndmero seiscentos e trés e setenta e nove,
inscritos respetivamente, na matriz rdstica sob o artigo quinhentos e trinta e oito e na
matriz urbana sob o artigo mil e quarenta e seis, localizados na Vila de Prado, deste
Concelho, para apoio ao funcionamento da Praia Fluvial do Faial e outro tipo de
equipamentos e edificagoes diversos, pertencentes a sociedade denominada “Silvino
Dias Veloso Limitada, com sede no lugar do Barreiro, Rua um, nfimero oito, da
Freguesia da Vila de Prado.------------------------------------------------------------------------------------
----------Zero dois zero nove.- Uma lnformacao, prestada pelo Chefe da Divisao de
Educacao e Promooao Social, Dr. Adelino Machado, relativa a atribuicao de um apoio
financeiro, no montante de € 500,00 (quinhentos euros), a Associagao Cultural e Musical de
Vila Verde para Concurso de Musica de Vila Verde, nas categorias de Piano e Crgao,
realizado nos dias seis e sete de julho, cuja fotocopia se encontra inserta a folhas cento e
noventa e quatro e cento e noventa e cinco da minuta da presente ata. DELIBERACAO:
Deliberado, por unanimidade atribuir um apoio financeiro, no montante de € 500,00
(quinhentos euros), a Associacao Cultural e Musical de Vila Verde para Concurso de
Miisica de Vila Verde, nas categorias de Piano e Orgao, realizado nos dias seis e sete
dejulho.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------Zero dois dez.- Outra informacao prestada pelo Chefe da Divisao de Educacao e
Promocao Social, Dr. Adelino Machado, relativa a atribuicao de um apoio financeiro, no
montante de € 2500,00 (dois mil e quinhentos euros), ao Grupo Folclorico “Lavradeiras de
Parada de Gatim", para as atividades previstas no ambito das comemoragoes do seu
quiriquagésimo aniversario, cuja fotocopla se encontra inserta a folhas cento e noventa e
seis e cento e noventa e sete da mlnuta da presente ata. DELIBERACAO: Deliberado, por
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unanimidade, a atribuicao de um apoio financeiro, no montante de € 2.500,00 (dois mil
e quinhentos euros), ao Grupo Folclorico “Lavradeiras de Parada de Gatim”, para as
atividades previstas no ambito das comemoragées do seu quinquagésimo
aniversario.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------Zero dois onze.- Ainda outra informagao subscrita pelo Chefe da Divisao de
Educagao e Promocao Social, Dr. Adelino Machado, relativa a atribuigao de um apoio
flnanceiro, no montante de € 2.500,00 (dois mil e quinhentos euros), ao Grupo Folclorico
das Lavradelras de Esoariz Sao Mamede, para as atividades previstas no ambito das
comemoraooes do seu quinquagesimo aniversario, cuja fotocopia se encontra inserta a
folhas cento e noventa e oito e cento e noventa e nove da minuta da presente ata.
DELIBERACAO: Deliberado, por unanimidade, a atribuicao de um apoio financeiro, no
montante de € 2.500,00 (dois mil e quinhentos euros), ao Grupo Folclérico das
Lavradeiras de Escariz Sao Mamede, para as atividades previstas no ambito das
comemoracfies do seu quinquagésimo aniversario.----------------------------------------------- --
----------Zero dois doze.- A informagao, prestada pela Técnica Superior de Educacao, Dr’
Silvia Rodrigues, relacionada com a lmplementacao do Programa PIEF (Programa
lntegrado de Educaoao e Formaoao) - atribuicao de subsidio a Cruz Vermelha Portuguesa ~
Delegacao de Braga, no valor de € 12 747,00 (doze mil setecentos e quarenta e sete euros),
para transporte de dez alunos/as da turma Programa lntegrado de Educacao e Formagao a
funcionar no ano letivo dois mil e dezanove barra dois mil e vinte, cuja fotocopia se encontra
inserla de folhas duzentos a duzentos e tres da minuta da presente ata. DELIBERACAO: A
Camara delibera, por unanimidade, atribuir o subsidio a Cruz Vermelha Portuguesa -
Delegacao de Braga, no valor de € 12 747,00 (doze mil setecentos e quarenta e sete
euros), para transporte de dez alunoslas da turma Programa lntegrado de Educacao e
Formacao a funcionar no ano letivo dois mil e dezanove barra dois mil e vinte, de
acordo com a informagao prestada pela Técnica.-----------------------------------------------------
----------Zero dois treze.- Para aprovacao da Excelentissima Camara, presente o protocolo
a celebrar entre 0 Municipio de Vila Verde e a Uniao de Freguesias de Oriz Santa Marinha e
Oriz Sao Miguel, tendo em vista a realizacao de um circuilo de transporte escolar no
proximo ano letivo, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas duzentos e quatro a
duzentos e oito da minuta da presente ata. DELIBERACAO: Deliberado, por
unanimidade, aprovar o protocolo a celebrar entre o Municipio de Vila Verde e a Uniao
de Freguesias de Oriz Santa Marinha e Oriz Sao Miguel, tendo em vista a realizacao de
um circuito de transporte escolar no proximo ano letivo.------------------------------------------
----------Zero dois catorze.- Presente o processo zero um barra dois mil e catorze barra
quinhentos e vinte e nove, em nome de Luis Filipe Silva Ferraz, referente a uma operacao
urbanislica, sita no lugar da Ponte, Freguesia da Vila de Prado, para deliberacao sobre a
caducidade da licenca ao abrigo do disposto no numero cinco do artigo setenta e um do
Regime Juridico de Urbaalzagao e Edificacao por forca da aplicacao da alinea d) do numero
trés, do referido arligo, cuja totocopla se encontra insertafia folhas duzentos e nove e
duzentos e dez da minuta da presente ata. DELIBERACAO: A Camara delibera, por
unanimidade, declarar a caducidade da licenca de construcao, ao abrigo do disposto
no mimero cinco do artigo setenta e um do Regime Juridico de Urbanizagao e
Edificacao por forga da aplicagao da alinea d) do numero trés, do referido artigo,
respeitante ao processo zero um barra dois mil e catorze barra quinhentos e vinte e
nove, em nome de Luis Filipe Silva Ferraz.--------------------------------------------------------------
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----------Zero dois quinze.- Presente uma proposta, apresentada pelo Senhor Vereador do
Ambiente, Desporto e Atividades Economicas, relaoionada com o Plano Municipal de
Defesa da Floresta Contra lncéndios (PMDFCI), cujas fotocopias se encontram insertas de
folhas duzentos e onze a quatrocentos e catorze da minuta da presente ata.
DELIBERACAO: A Camera, delibera por unanimidade apreciar o Plano Municipal de
Defesa da Floresta Contra lncéndios (PMDFCI) e submeter o seu envio para discussao
em sede da Comissao Municipal de Defesa da Floresta (CMDF).--------------------------------
----------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 ala que val ser devidamente assinada, consignando-se que todas as
deliberacoes dela constante foram aprovadas em minuta no final da reuniao, nos termos do
ndmero trés 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, Olinda Macedo Lopes, Assistente Técnica, a redigi, subscrevi e assino.----~-----

O Presidents da Camara, _
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