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----------Aos sets dias do rnés de junho do ano de dois mil e vinte e um, realizou-se uma
reuniao ordinaria da Camera Municipal de Vila Verde, no scliflcio dos Pages do
Conoelho, sob a Presidéncia do Senhor Presidents da Camara Antonio Fernando
Nogueira Cerqueira Vlleta, e com a presenoa dos Senhorss Vereadores, Manuel de
Oltvelra Lopes, Julia Marla Caridade Rodrlguss Fernandes, Patricio Jose Correla Pinto
Araujo, Jose Augusto Maroal Morals, Luis Lourelro de Castro s Claudia da Conoeioao
Cachetas Pinto. -----------------------------------------------------------------------------------------------~~~~~~~~--Secretarlou o Coordenador da Unidade de Contratagao Publioa e Expediente
Gerat, Nuno Miguel Lomba da Meta. ------------------------------------------------------------------------------A reuniao rsalizou-se atraves de modalidade mlsta, combinando o forrnato
presenotal com meios de comunicagao a distancia, ao abrigo do disposto no numero
um, do artigo terceiro, da Lei ntimero um-A barra dois mil e vinte, de dezanove de
marge, na redaoao atual. ---------------------------------------------------------------------------------------------Verificada e prssenga do numero tegal de Vereadores fol pelo Senhor
Presidents da Camara, declarada aberta a reunlao eram nove horas e trlnta
minutos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------~~~~~~~~~--BALANCETE: Presents o resumo diarlo cla Tssouraria relative ao dia quatro do
més ds junho do ano dois mil s vinte e um que acusava um saldo pscuniario de oito
mélhoes seiscentos e onzs mil quatrooentos e noventa s nove euros e quarsnta s cinco
oéntimos, cula fotocopla se encontra inserta a folhas oatorze s quinze da minuta da
presents ata. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------EXPEDlENTE: O que segue, acompanhado de todos os processes para
vsrificaoao da Exoelsntlssima Edilidads. -------------------------------------------------------------------------Presente, para aprovagao da Excslsntlsslma Camara, a ata da reuniao ordinarla
de dezassete de male de dois mil e vlnte e um, cuja fotocopla se enoontra lnserta de
folhas dezasssis a dezanove da mlnuta da presents ata. DELIBERAQQO: A Camara
delibera, por unanimidade, aprovar a referlda ata. --------------------------------------------------------ANTES DA ORDEM DO DIA:-----------------------------------------------------------------------------Nao foram apresentados assuntos no perlodo antes da ordem do dla.------------------------ZERO UNl.- CONHECHVEENTOS BARRA RATIFICACCES:~--------------~---------------------Zero um zero um.- Para oonhscimento do Executivo, presentes as listagens
elaboradas pela Divisao ds Aguas e Saneamsnto, relatlvas aos despaohos proferidos
pelo Senhor Vsrsador do Ambients, Desporto e Ativldades Economicas, em processes
ole oontratos de agua s rscolha de Aguas Residuals Doméstloas, refersntes ao mes de
abril ds dois mil e vinte e um, cuja fotocopia ss snoontra inserta de folhas vinte a vinte e
trés da minuta da presents ata. DELIBERACIXO: A Camara toma conhecimento.----------------Zero um zero dois.- Para ratiticaoao da Excelentlsslma Camera, presents 0
despaoho ntlmero dszasseis mil quatrocentos e quinze barra dois mil e vinte e um do
Senhor Presidents da Carnara, relacionado com a Comlssao Paritaria - Quadrlénlo dols
mil e vinte e um - dois mil s vinte e quatro - Alteraoao dos Rsprssentantss da
Adrnlnistraoao, ouja fotooopia se snoontra inserta a folhas vinte e quatro da minuta da
presents ata. DELIBERACEO: A Camara delibera, por unanimldade, ratlflcar o
re-ferido despacho. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Zero um zero trés.- Para oonheclmento da Excelentissima Camara, presents a
informaoao prestada peia Téonica de Educagao, Drr‘ Silvia Rodrigues, relacionada com
0 acorclo sntre paroelros para o desenvolvimento do projeto oultura para todos em Vila
Verde, cuja fotooopla se sncontra inserta de folhas vinte e cinco a quarenta e sets da
minuta da presents ata. DELIBERACAO: A Camara deiibera, por unanimidade,
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tomar conheclmento da informagao prestada pela Técnlca ds Educagao, Dr.“
Silvia Rodrigues, rslacionada com 0 acordo entre parcsiros para o
desenvotvimento do projeto cultura para todos em Vila Verde.--------------------------------------ZERO DOlS.- DIVERSOS.»----------------------------------------------------------------------------------Zero dois zero um.- Presents uma informaoao, prestada pelo Técnico
Fernando Manuel Peixoto ds Paiva Teles, relaoionada com a colocaoao s
rsgulamsntaoao de sinais de transito proibido a automovsis Pesados (C3b), a pedldo da
Junta de Frsguesia de Turiz, cuja fotocopia ss sncontra inserta de folhas quarenta e oito
a oinquenta s um da minuta da presents ata. DELIBERACAO: Deliberaclo, por
unanimidade, proceder a colocagao e regulamsntagao de sinais ds translto
proibido a automoveis Pesados (C3b), na Freguesia de Turiz, de acordo com a
informagao prestada pelo Técnico. -----------------------------------------------------------------------------Zero dois zero dots.— Presents uma informaoao, prestada pela Tecnioa ds
Educaoao e Promooao Social, Dra Isabel Maria Silva Lopes, rslaoionada com 0 apolo a
frsquéncia gratuita no Jardim de infancia, para a msnor Emanuslle de Souza Moreira,
residents em Barbudo, da Freguesia de Vila Verde s Barbudo, dssts Concelho, cuja
fotocopia ss enoontra inserta de folhas oinqusnta s dois a cinqusnta e oinco da minute
da presents ata. DEUBERACAO: A Camara delibera, por unanimidade, apoiar a
frequéncia gratuita no Jardim de lnfancia, da menor Emanuelle de Souza Moreira,
residents em Barbudo, da Freguesia ds Vila Verde e Barbudo, dssts Concelho, de
acordo com a informagao prestada pela Técnica.-------------------------------------------------------~-Zero dois zero tres.- Presents uma inforrnaoao, prestada pela Técnica ds
Eduoaoao e Promooao Social, Dr.“ Isabel Maria Silva Lopes, rslacionada com o apoio a
frequéncia gratuita no Jardim de lnfanoia, para 0 msnor Rodrigo Janai Sa Monteiro,
residents na Freguesia da Vila de Prado, dssts Concelho, cuja fotocopia se encontra
inserta de folhas cinqusnta s ssis a cinquenta e nove da minuta da presents ata.
DELIBERACAO: Deiiberado, por unanimidade, apoiar a frequéncia gratuita no
Jardim de infancia, do menor Rodrigo Janai Sa Monteiro, residents na Freguesia
da Vila de Prado, dssts Concelho, de acordo com a informagao prestada pela
Técnica. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zero dois zero quatro.- Presents uma informaoao, prestada pela Tecnica
Superior ds Educaoao, Dr.“ Silvia Rodrigues, relativa a atribuioao de subsidio no valor
de €5.252,00 (oinco mil duzsntos e cinquenta e dois euros), a Cruz Vermelha
Portuguese - Centro Comunitario da Vila de Prado, para apoiar a implsmentaoao do
projeto CiGA Giro - Gentes e Eritidades, Respostas e Opcoes, cuja fotocopia ss
enoontra inssrta de folhas sessenta a sessenta e dois da minuta da presents ata.
DELIBERACAO: A Camara delibera, por unanimidade, atribuir 0 subsidio no valor
de €5.252,00 (cinco mil duzentos e cinquenta e dois euros), a Cruz Vermelha
Portuguese - Centre Comunitario da Vila de Prado, para apoiar a implementagao
do projeto CIGA Giro - Gentes e Entidades, Respostas e Opgées, ds acordo com a
informagao prestada pela Técnica.-----------------------------------------------------------------------------Zero dois zero cinco.- O oficio da Associagao de Caga Monte Sao Miguel - O
Anjo, a solicitar a atribuigao ds um subsidio, no valor de € 500,00 (quinhsntos euros)
para limpsza da Lagoa da Cheira, na Frsgussla ds Prado Sao Miguel, cuja fotocopia se
sncontra inssrta a folhas sessenta e trés e sessenta e quatro da mlnuta da presents
ata. DELIBERAQAO: A Camara delibera, por unanimidade, atribuir o subsidio, no
valor ds € 500,00 (qulnhentos euros), a Associagao de Caga Monte Sac Miguel - O
Anjo, para limpsza da Lagoa da Cheira, na Frsgussia de Prado Sao Miguel.----------2/8
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----------Zero dois zero ssis.- Presents o processo zero um barra dois mil e dezoito
barra trezsntos e cinquenta e trés, em noms cls Tiago Manuel Martins Vasconcelos,
referents a uma opsraoao urbanistica, sita no lugar de Fonts Covas, Fregussia ds Turiz,
para dellberaoao sobre a caducidads da lioenoa ao abrigo do disposto no numero oinco,
do artigo seterita s urn, do Decreto-Lei numero quinhsntos e oinqusnta s oinco barra
novsnta s nove, ds dezasseis ds dszembro, na sua rsdagao atual, por foroa da
apiicaoao do disposto no numero dois, do referido artigo, cuja fotocopia ss encontra
inserts ds folhas sessenta s oinco a sessenta e sets da minuta da presents ata.
DEUBERACAO: A Camara delibera, por unanimidade, declarar a caducidads da
iicenga de construgao, ao abrigo do dlsposto no niimero cinco, do artigo sstenta
e um, do Regime Jurldico de Urbanizagao s Edificagao, por forga da aplloagao do
dlsposto no nfrmero dois, do refsrido artigo setenta s um, referents ao processo
zero um barra dois mil e dezoito barra trezentos e clnquenta e trés, em noms de
Ttago Manuel Martins Vasconcelos. ----------------------------------------------------------------------------Zero dois zero sete.~ Para aprovaoao da Exceientissima Camara, presents os
protooolos a celebrar entre o Municlpio ds Vila Verde e a Unlao de Frsgussias do Vade,
Uniao de Frsgussias ds Oriz Santa Marlnha s Oriz Sao Miguel e a Uniao de Frsgussias
ds Marrancos s Arcozelo, tendo em vista a rsalizagao ds oinco clrcuitos de transports
escolar, para 0 ano letivo dois mil e vinte s um barra dois mil s vinte e dois, cuja
fotocopia se snoontra inserta ds folhas sessenta e oito a oitsnta s um da minute da
presents ata. DELIBERACAO: Dsliberado, por unanimidade, aprovar os refsridos
protocolos, tendo em vista a rsalizagao ds oinco circuitos ds transports escolar,
para o ano letivo dois mil e vinte e um barra dois mil e vinte e dois.-------------------------------Zero dois zero oito.- Presents 0 processo zero trés barra dois mil e vinte e um
barra quatrocsntos e dsz, em nome de Manuel Martins Visira e Visira, Limitada, para
deliberar sobrs o reconhscimento do lnteresse municipal do investimsnto com base nos
motivos apresentados pela sntidads requerente, cuja fotocopia ss sncontra inssrla de
folhas oitsnta e dois a oitenta e ssis da minuta da presents ata. DELIBERACAO:
Deiiberado, por unanimidade, reconhecer de intsrssse municipal o invsstimsnto
com base nos motivos aprsssntados pela entidade requersnte, referents ao
processo zero trés barra dois mi! e vinte e um barra quatrocentos e dez. -----------------------Zero dois zero nove.- Para aprovaoao da Exoelentissima Camera, presents a
minuta de Escritura ds Permuta/Doaoao e Propriedads Horizontal do prédio pertsncents
a Associaoao Cultural, Recrsativa, Desportiva e ds Solidarisdade Social de Pioo de
Regalados, sito na Avsnida Avslino Abreu, numeros trinta e oinco s quarsnta s sets s
Largo dos Equipamentos, numero vinte e sets, Uniao das Frsgussias ds Pioo ds
Rsgaiados, Gondiass e Mos, Concelho ds Vila Verde, descrito na Conservatoria do
Rsgisto Predial de Vila Verde sob o nilimero oltocentos e oinquenta s um, da sxtinta
Frsgussia de Pioo de Regalados. Sobre 0 assunto a Técnica Superior, Dr? Otllia
Fernandes, prsstou a informagao que se anexa, cuja fotocopia se sncontra inserta de
folhas oitsnta s sets a oitenta e nove da minuta da presents ata. DELIBERACAO: A
Camara delibera, por unanimidade, aprovar a minuta ds Escritura de
Permutalboagao e Propriedads Horizontal do prédio pertencents a Assoolagao
Cultural, Reorsativa, Desportiva e de Solidarisdade Social de Plco ds Regalados, slto
na Avenida Avsiino Abreu, niimeros trinta e oinco e quarsnta s sets s Largo dos
Equipamentos, ruimsro vinte s sets, Uniao das Frsgussias ds Pioo ds Regalados,
Goncliaes e Mos, Concelho ds Vila Verde, descrlto na Conservatéria do Rsgisto
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Prsdial ds Vila Verde sob o niimero oitocsntos e cinqusnta e um, da sxtinta
Fregussia ds Pioo de Regalados.-------------------------------------------------------------------------------Zero dois dez.~ Para apreciagao e aprovaoao da Excelentissima Camara,
presents o Maps de Fluxos ds Caixa s a proposta da Primsira Revisao ao Oroamsnto,
cuja fotocopia se encontra inserta ds folhas noventa a cento s quatro da minuta da
presents ata. DELEBERACAO: A Camara delibera, por unanimidade, aprovar o
Mapa ds Fluxes ds Caixa do exercicio de dois mil e vinte e aprovar a submissao a
Assembleia Municipal, nos tsrmos da alinea coo), do nﬁimero um, do artigo trinta e
trés, do Anexo I, da Lei setsnta e oinco barra dois mil e trezs, de doze de
sstsmbro, para aprovagao da Primsira Revisao Orgamental Nlodificativa, por
incorporagao do saldo de geréncia no montants ds 7.055.834,03 milhées de euros,
(sets milhoes cinqusnta e oinco mil oitocentos e trinta e quatro euros e trés
céntimos) para efeitos da allnea a), do numero um, do artigo vinte s oinco, do
Anexo l, da Lei setsnta e oinco barra dois mil e trezs, de doze de setembro.
Remeta-se a Assemblsia Municipal para os competsntes efsltos. ----------------------------------Zero dois onze.~ Para apreclagao e aprovaoao por parts da Exoelsntissima
Camera, presentes os dooumsntos de Prestacao ds Contas de dois mil s vinte, nos
tsrmos do disposto no artigo trinta e trés, numero um, allnea i), da Lei numsro setsnta s
clnco barra dois mil s trezs, ds doze ds sstembro, s posterior rsmessa a Assemblsia
Municipal para apreciacao s votaoao nos tsrmos do disposto no artigo vinte s oinco
numsro dois, alinea l), da refsrida Lei, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas cento
e oinco a quatrocentos e cinquenta s oito da minuta da presents ata. DEUBERACAO:
A Camera delibera, por maioria, com a abstengao dos Senhores Versadorss do
Partido Soclalista, aprovar os documsntos da Prsstagao de Contas. Rsmeta-se a
Assemblsla Municipal para efsitos prsvlstos no artigo vinte e oinco, numsro dois,
alinea l, do Anexo l, da Lei mimsro setsnta e oinco barra dois mil e trezs, de doze
de setsmbro.------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 Senhor Presidents e dsmais Versadorss do Partido Social Democrata
aprssentam a ssgulnts declaragao: O presents documsnto da Prestacao de Contas
rslatlvo ao ano de dois mil s vinte surge na linha de continuidads de uma sstratégia que
aposta fortemente no dessnvolvimento sustsntado do territorio concelhio, colocando os
esforcos no sentido ds uma ainda rnaior coesao social s territorial na primeira linha das
intsnrsncoes s dos investimenlos. O presents documsnto rsvela, mais uma vez, a boa
saude das finances niunicipais s comprova 0 rigor colocado na elaboracao do
oroamento. Com sfeito, no ano ds dois mil s vinte 0 total da rsceita arrecadada
ascendeu a 35.582421 euros (trinta e oinco milhoes quinhsntos s oitenta e dois mil e
quatrocentos e vinte s um euros), csrca ds noventa por cento face ao total de rsceita
prsvista (39.388.52‘l€ (trinta s nove milhoes trezentos e oltenta s oito mil s quinhsntos s
vinte s um suros)), rsvelando um acrésoimo tanto ao nivel das recsitas corrsnles, corno
das recsitas de capital, em 2.478 mil euros (dois milhdss e quatrocentos s setsnta s oito
mil euros) e 622 mil euros (ssiscentos e vinte s dois mil euros), respstivamente (em dois
mil e dezanovs as recsitas correntes tinham crsscldo csrca de quinhsntos e dezanovs
mil euros e as recsitas de capital csrca ds 1.178 mil euros (um milhao e cento e setsnta
s oito mil euros). No que se refers a evoluoao da despesa, que atingiu setsnta s dois
por cento da prevlsao inicial, verifica-ss que ssta fol condicionada por constrangimsntos
da atividade em gsral e das atividadss economicas em particular vividos no ano em
aprsco como resultado da pandsmia. Ora, é essa saude financeira que, apesar dos
fortes constrangimentos lmpostos pelo contexto pandémico, tornou possivel, além de
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apoiar as instituicoes e as pessoas ria luta contra os graves problemas sanitarios e
sociais do rnesmo decorrentes, continuar a projetar e a concretizar acoes e obras
pifiblicas em setores estruturantes como a educacéio, 0 saneamento bésico, as vias de
comunicacao, a regeneracao urbana e a mobilidade sustentavel. Com uma gestao
ﬁnanceira rigorosa e sustentada, avangaram relevantes projetos de estimulo ao
desenvolvimento locai e potenciadores de melhoria das condicoes de vida dos
Vilaverdenses, particularmente o lancamento do amplo programa de requaiificacao e
infraestruturacao de algumas das mais relevantes vias municipais e da aposta na
mobilidade mais sustentavel. Além disso, a garantia de acesso a fundos comuniiarios e
0 lancamento de um vasto programa de empreitadas de obras publicas (regeneracao e
requalificacao de espacos e de edificios e de equipamentos publioos, aposta em
proietos de mobilidade urbana sustentavel, a ampliacao da rede de saneamento basico,
etc), permitem perspetivar investimentos estruturantes que permitirao moldar o futuro
do Concelho e criar crescentes niveés de bem-estar para as familias aqui residentes.
Com efeito, a atividade municipal durante 0 ano de dois mil e vinte evidenciada no
presents documento patenteia o amplo conjunto de esforcos desenvoividos pelo
Municipéo no seritido de coniinuar a fazer do nosso Concelho uma terra dinamica e
empreendedora, Enclusiva e com maior coesao social. A vertente social e humanista da
intervencao da Camara Municipal no desenvolvimento de uma politica de proximidade
destinada a resolver os probiemas com que os Vilaverdenses diariamente se debatem
evidencia-se no peso que as funcoes sociais apresentam na reparticao do investimento
menos oétenta e oinco por cento do investimento total, com particular destaque para o
ensinc nao superior (passa de 1.219.000€ (um miihao duzentos e dezanovs mil euros),
em dois mil e dezanove, para 1.426.464€ (um milhao quatrocentos e vinte e seis mil e
quatrocentos e sessenta e quatro euros), em dois mil e vinte), o ordenamento do
territorio (1 .534.139€ (um milhao quinhsntos e trinta e quatro mil e cento e trinta e nove
euros)), o abastecimento de agua e 0 saneamento basico (1 .192.‘/'45€ (um milhao cento
e noventa e dois mil e setecentos e quarenta e cinco euros)), o desporto, recreio e lazer
(629.288€ (ssiscentos e vinte e nove mil e duzentos e oitenta e oito euros)). O
consideravel grau de concretizagao das atividades e projetos previstos para dois mil e
vinte so foi possivel mercé do contributo empenhado e ativo de todos os que
verdadeiramente pugnam pela afirmacéio de Vila Verde como um Concelho préspero e
atrativo, com particular relevo para as Juntas de Freguesia, as lnstituicoes, as
Associacoes, as Empresas e os cidadaos, que voltaram a reveiar-se fundamentals para
a projecao de uma imagem positiva de Vila Verde na Regiao, no Pals e no Mundo. A
este nivel, importa destacar 0 enorme trabalho produzido no combate a pandemia
COViE}-DEZANOVE e a superacao dos seus efeitos, nao apenas a nivel sanitario mas,
iambém, a nivel social, 0 que resuitou de uma impressionante uniao de esforcos entre
as autoridades de saude iocais, a Santa Casa da Misericordia, a Associagao
Humanitaria dos Bombeiros Voluntarios de Vila Verde e, em gerai, todas as lnstituicoes
Particulares de Solidarisdade Social, e o incansavel trabalho de proximidade promovido
peias autarquias iocais. Este apoio foi complementado com a implementacao de uma
poiitica fiscal que aiiviou as Familias, as lnstituicoes e as Empresas de determinados
encargos, potenciando, assém, 0 investimento em novos projetos e a catalisacao da
economia Eocai e proporcionando maior equidade e justica social, numa otica também e
sobretudo de auxilio as pessoas que, em virtude de vicissitudes \/arias e
pariicuiarmente da pandemia, se encontravam numa situacao de maior vulnerabilidade
social e econémica. Sa|iente~se a aposta na Educacao 0 que resulta da conviccao de
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que o investimento no capital humano constitui um dos pilares estruturantes do
desenvolvimento e uma insofismavel mais-valia do crescimento economico e da
afirmacao de um territorio com base no taiento, na formacao pessoal e profissional.
Assim, com uma integral reabilitacao e modernizacao das infraestruturas e
equipamentos de tocios os niveis de ensino, beneﬁciando dos proietos Educativos
arnbiciosos e inovadores impiementados por tocios os Agrupamentos e Escolas
Concelliios, contando com um consistente trabalho de oooperacao entre os vérios
agentes educativos locals, mesmo em contexto de ensino a distancia, na totalidade do
ultimo periodo do ano letivo dois mil e dezanovs barra dois mil e vinte, o Concelho
prosseguiu no rurno de um grande dinamismo e de um forte espirito empreendedor
também no capiluio da formagao das criangas e jovens Vilaverdenses. A promocao do
ciesenvolvimento iocai passou ainda pela atengao a necessaria protecao, prornogao e
valorizacao do rico patrimonio cultural, material e imaterial, ainda que a realizagao de
iniciativas e eventos, que sac a expressao singular da nossa identidade sociocultural,
por forca da pandemia, se tenham restringido a iniciativas no ambito do <<Fevereiro, Més
do Romance» e a <<Bienal de Arte Jovem». De igual modo, o ambiente, através de
fories investimentos na rede de saneamento em baixa, do reforoo da capacidade de
captacao, tratamento e distribuicao cie agua e da valorizacao dos nossos ricos recursos
naturals, de que se saiienta a construcao de ecovias e o lancamento de uma rede de
trilhos, continuou a merecer particular atencao para continuar a fazer do nosso
Concelho um territorio ainda mais atrativo para as familias que nele habitam ou para as
pessoas que o visitam. Continuaram os trabalhos de regeneracao e valorizacao dos
principals centros urbanos concelhios, vislveis na requalificacao urbana da Vila de
Prado, na revitalizacao de alguns espacos da sede do Concelho, na reabitacao e
internacionalizagao de alguns edificios Municipais e na valorizacao dos centros civicos
das Freguesias. Tal trabalho so foi possivel contando com a enorme dedicacao das
Juntas de Freguesia e com o precioso trabalho de parceria encetado com as
Associacoes, corn as instituicoes Conceihias, com os agentes economicos e com os
munlcipes em gerai, tendo em vista apoiar cs que mais necessitam e, sobretudo,
alavancar 0 processo de modernizacao do Concelho e, assim, atralr novos
investimentos que geram riqueza, dinamizam a economia local e proporcionam
oportunidades de emprego aos Vila-novenses. Somos, assim, um Municipio com contas
certas e, susteritado nessa solidez ﬁnanceira, foi e continuara a ser possivel projetar
Vila Verde para um futuro cada vez mais prospero e, por isso, territorial e socialmente
mais coeso e soliciarlo. Por tudo isto, os representantes do Partido Social Democrata no
Executivo Municipal votam favoravelmente o presents documento. ----------------------------~
----------Os Vereadores do Partido Socialista apresentam a seguinte declaragﬁoz Ao
longo de todos os mandatos, os eleitos do Partido Socialista procuram ser uma
oposicao responsavel e consciente da necessidade de investimento no Concelho, que
consideramos devem ser orientados para as necessidades da populacao, procurando
proporcionar a todos os Vilaverdenses melhor qualidade de vida. Por isso temos votado
favoravelmente todas as decisoes de investimento em infraestruturas de abastecimento
de agua, saneamento, vias rodoviarias e outras. Nos anos que levamos de experiéncia
da anaiise dos diversos documenlos de prestacao de contas apresentados pelo
Executive cia Camera Municipal de Vila Verde nunca fomos surpraendidos pelo baixo
nivel de execucao da despesa de capital e da receita de capital. Na votacao dos
diversos orcamentos fizemos sempre referéncia para o risco de incapacidade de
executar o nivel de investimento a que se propunha. Este ano, uma vez mais sem
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causar surpresa porqus aisrtamos aquando da apresentagao do orgamento, o nivel de
execucao da despssa ds capital foi de cinquenta e oinco por cento e da receita ds
capital foi ds cinquenta s um virgula noventa e sets por cento. Os numeros mais uma
vez dsmonstram uma incapacidade cronica do Executivo de ofsrecer melhores
condicoes de vida para os Vilavsrdsnses, de colocar 0 Concelho na senda do
desenvolvimento, muito diferente da propaganda oficial com que fomos brindados ao
longo de todos sstss anos de lideranca Social-Democrats. Ests relatorio aponta como
principal motivo para ests desempenho que apelida de "menos positivo" uma redugao
de quase cinqusnta por cento no investimento, os constrangimsntos causados pela
pandsmia! A pandemia ds facto afetou o setor da construcao civil, mas segundo os
dadcs oﬁciais nao provocou abrandarnsntos de quase cinquenta por cento nssse setor.
Alias, segundo esludos recentes, grands parte das empresas de conslrucéo civil
conseguiram manter niveis de atividade multo idénticos aos anos anteriores. Estas
contas reflsts ainda outra lacuna: a falta cie um projeto de futuro para o Concelho.
Limitam-se ao iongo dos mandates a gerir as financas numa otica de equilibrio das
despssas correrites em funcao das recsitas correntes. ------------------------------------------------------Processos iudiciais: Nae queriamos ser rspetitivos em relacao aos anos
antsriores mas 0 problema mantém-se e mais uma vez nao podemos dsixar de refsrir
os constrangimentos que esta situacao provoca na imagem do Municipio em particular
e ds uma forma geral em todo o Concelho de Vila Verde. Esta situacao ja provoca
graves constrangimentos em tsrmos financeiros, que poderiam ser ainda maiores se
numa otica de prudéncia fosssm constituldas provisoes rsalistas face a gravidade dos
processos. Esta é mais uma marca dssts Executivo, sucesslvos mandatos marcados
por casos e coaflitos que nunca forarn rssolvidos. No passado perguntavamos se era
esta a heranca que 0 Dr. Antonio Vilela querla deixar, tivemos sempre o silencio como
rssposta, nunca foi capaz de admitir a gravidade da situacao e hoje la nao voltamos a
psrguntar, hols pociemos afirmar, este Executivo vai deixar uma heranca que tsra um
forte impacto na estrutura flnanceira do Municipio, que vai condicionar fortsmente o
desenvolvimsnto do Concelho. -------------------------------------------------------------------------------------Conclusio: Qusm tern rssponsabilldades autarquicas deve ter uma visao mais
arrojada na components invsstirnento, capaz ds apressntar projetos para 0 Concelho
que envolvam a sociedade civil e investidores privados. Unir todos em torno do
dssenvolvimsnto da nossa tsrra. Rsflitam se é isso que tém feito. Reflitam. O fim de
ciclo que se aproxima dsve ser de reflexao, de autocritica por parte de quem esta na
lideranca ds um Concelho no sentido ds svitar que erros do passado nao voltsm a ser
cometidos. Por esss motlvo, absiemo-nos na aprovacao destas contas. -----------------------------~-Zero dois doze.- Presents uma informacao, subscrita pela Técnica Superior de
Sen/ico Social, Dr? Isabel Lopes, retacionada com a atribuicao ds um apoio financeiro
no valor de 5000,00 (oinco mil euros) a Associacao Humanitaria Habitat, para minimizar
os encargos de uma familia carsnciada, residents nests Concelho, de acordo com a
informacao prestada pela Técnica, cuja fotocopia se encontra inserta a folhas
quatrocentos e cinqusnta e nove e quatrocentos s sessenta da minuta da presents ata.
DELIBERAQAO: A Cémara, delibera, por unanimidade, atribuir um apoio
ﬁnanceiro no valor de 5.000,00 (oinco mil euros) a Associagao Humanitéria
Habitat, para minimizar os encargos de uma familia carenciada, residents nests
Concelho, de acordo com a informagao prestada pela Técnica. ---------------------------~
----------Zero dois trezs.- Presents uma informagéo prestada, pelo Chefs da Divisao de
Educacao e Promocao Social, Dr. Adelino Machado, rslativa a atribuigao de um apoio
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financsiro ao Clubs Nautico ds Prado - Campeonato Nacional de Maratona, que se
realizara na Praia do Faial, nos proximos dias doze e treze de junho, cuja fotocopia se
encontra inserla do foihas quatrocentos e sessenta e um a quatrocentos e sessenta s
trés da minuta da presents ata. DELIBERACAO: Dsliberado, por unanimidade
atribuir um apoio financeiro ao Clubs Néutico de Prado - Campeonato Nacional de
Maratona, que se rsalizara na Praia do Faial, nos proximos dias doze s trszs ds
junho, no montante ds 7.000,00€ (sets mil euros), nos tsrmos da informagao
prestada.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zero dois catorzs.- Presents o processo zero um barra dois mil e dezoito barra
quinhsntos e noventa e nove, em noms de Carvalho Almeida e Silva, Limitada, para
cieliberacao adequada no ambito do pedido de informacao prévia, para construcao de
posto de abastscimento de oombustivsis, sito na Rua Jose Feio Scares de Azsvedo da
Uniao de Frsgussias de Vila Verde e Barbudo, tendo consideraoao o teor das
informagoss técnicas, acompanhadas da memoria descritiva e planta adsquado
constants do processo, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas quatrocentos e
sessenta s quatro a quatrocentos e oitenta e quatro da minuta da presents ata.
DELIBERACAO: A Camara delibsra, por unanimidade, emitir parscsr favoravel,
nos tsrmos das informagées técnicas prsstadas, condicionado, ainda, aos
procedimsntos adequados tsndentss a negociagao dos terrsnos a permutar ou a
ceder ao dominio pubiico por parte das entidades privadas, bem como a
transferéncia do tsrrsno que integra 0 dominio publico municipal para o dominio
privativo do Municipio que habilite a Camara Municipal a transagao da parcela de
terrsno nos tsrmos do levantamento topogréfico que se ansxou ao autos do
procedimsnto, tudo conforms melhor se explica na informagao da Divisao
Juridica datada ds trés ds dezembro de dois mil e dezoito, que integra o processo
numero zero um barra dois mil e dezoito barra quinhsntos s noventa e nove, para
a quai se rsmets. Mais se dsiibsrou que a presents dscisao tem por base o
rscorihecimento do relevante Entsrssss pirblico municipal porqus proporciona
uma solugao para o indispensével alargamento do Cemitério Municipal bem como
uma melhoria significativa das condigoes ds mobilidads no local, conforms se
expressa no parecer técnico do Chefs da Divisao do Ordenamsnto do Territério,
datado de dezanovs do novembro de dois mil e dezoito, constants do citado
processo zero um barra dois mil e dezoito barra quinhsntos e noventa e
nove.----------------------------------------------------------------------------------------------------------4--

--------~~Procedsu-se a leitura da minuta da reuniao do Executivo, a qual foi aprovada
por toclos os elsmentos presentes na rsuniao. ------------------------'-------------------------------—
~~~~~~~~~~E nada mais havendo a tratar, pelo Senhor Presidents foi dsclarada encerrada a
reuniao eram dsz horas e trinta minutos, da quai para constar e devidos efeitos foi
iavrada a presents ata que val ser devidaments assinada, consignando-se que todas as
deliberacoes dela constants foram aprovadas em minuta no final da rsuniao, nos tsrmos
do numsro trés do artigo cinquenta e sets da Lei numero setsnta e oinco barra dois mil
s treze, de doze de sstsmbro, para surtir efeitos imediatos. ------------------------------------------------E eu, Nuns Miguel Lomba da Mota, Coordenador da Unidade de Contratagao
Pilibiica e Expedients Geral, a redigi, subscrevi e assino. -----------------------------------------O Presidents da Camera,
O Secretario
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