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----------Aos vinte e três dias do mês de abril de dois mil e quinze, pelas dezoito horas,

reuniu-se  o  Conselho  Municipal  da  Juventude  de  Vila  Verde  (CMJVV),  na  sala  de

reuniões do Município de Vila Verde, sob a presidência de António Fernando Nogueira

Cerqueira  Vilela,  com  a  seguinte  ordem  de

trabalhos;----------------------------------------------------------------------------------------------

----------1. Apreciação e votação da ata da reunião anterior.----------------------------------- 

----------2. Período “Antes da ordem do dia”.----------------------------------------------------

----------3. Apreciação do documento do Relatório de Atividades e Contas do Município

de Vila Verde Relativo ao Ano de 2014.----------------------------------------------------------

----------4. Constituição de uma Comissão Permanente do CMJ.------------------------------

----------5.Outros assuntos. -------------------------------------------------------------------------

----------A  reunião,  presidida  por  António  Fernando  Nogueira  Cerqueira  Vilela  e

secretariada  por  Filipe  Lopes,  primeiro  secretário,  iniciou-se  com a  aprovação,  por

unanimidade, da ata da sessão anterior. ----------------------------------------------------------

----------No seguimento da ordem de trabalhos da reunião, passou-se ao segundo ponto,

na  qual,  Carlos  Correia,  representante  da  Juventude  Social-Democrata  (JSD),  no

Conselho Municipal de Juventude de Vila Verde apresentou a seguinte recomendação: O

Conselho Municipal de Juventude é o órgão consultivo do Município sobre matérias

relacionadas  com  a  política  de  juventude  e,  sendo  o  órgão  representativo  das

associações juvenis junto da autarquia, a JSD de Vila Verde entende que deve ser dada a

oportunidade a todas as associações e jovens do nosso Concelho, de desenvolverem

uma “ideia ou projeto de valor acrescentado”,  e que queiram que seja concretizado.

Deve ser apresentado ao CMJVV para ser sufragado e aí o Município disponibilizar

uma verba do seu orçamento anual para levar a cabo a sua concretização. Desta forma a

JSD de Vila Verde acredita que será dada uma oportunidade de relevante importância

para as nossas associações e jovens  expressarem  e concretizarem ideias e projetos de

valor acrescentado para o Concelho.--------------------------------------------------------------

----------Sobre  este  assunto,  o  Presidente  do  Conselho  recomendou  que  a  Comissão

Permanente a ser constituída futuramente, estude convenientemente o assunto.------------



---------Seguidamente  passou-se ao  terceiro  ponto  da agenda da reunião,  no qual  se

procedeu à apreciação do documento do Relatório de Atividades e Contas do Município

de Vila Verde Relativo ao Ano de 2014.----------------------------------------------------------

----------O representante do Grupo Parlamentar da CDU, Hugo Gonçalves, começou por

referir a existência de um resultado líquido negativo, o aumento da dívida a terceiros no

médio  e  longo  prazos,  afirmando  continuar-se  a  acumular  prejuízos  o  que,  em sua

opinião, não perspetiva um panorama risonho para a juventuude do Concelho. Referiu

ainda a falta do ensino secundário no sul do Concelho, a concentração dos alunos em

mega-agrupamentos, a ausência do serviço de saúde 24 horas, a taxa de desemprego de

40% nas  pessoas  com menos de 35 anos,  a  privatização do ensino profissional  e  o

passivo ambiental das Lagoas dos Carvalhinhos. Valorizou as medidas de promoção da

habitação própria mas salientou a falta de uma política de habitação social e de apoio ao

arrendamento.-----------------------------------------------------------------------------------------

----------A representante da JS, Paulina Feio, referiu não fazer sentido a apreciação do

documento,  por  ser  essencialmente  técnico.  Dessa  forma,  a  Juventude  Socialista

abstém-se da sua apreciação.-----------------------------------------------------------------------

----------O representante do Grupo Parlamentar do PPD/PSD, Filipe Lopes, referiu que o

Relatório  de  Prestação  de  Contas  do  ano  de  2014  permite  analisar  a  boa  gestão

financeira do Município, onde se demonstra bem o elevado grau de cumprimento dos

objetivos. O equilíbrio orçamental evidenciado por taxas de execução da receita e da

despesa de 87% e 85%, respetivamente, supera assim os bons resultados já obtidos na

execução orçamental do ano anterior. O forte investimento atribuído às funções sociais,

que absorveram o equivalente a 82% do investimento total, comprova o elevado grau de

sensibilidade social do executivo camarário. Este é um investimento que se reflete na

educação, cultura, desporto, recreio e lazer. Em sua opinião, o relatório permite ainda

verificar os elevados níveis de desempenho da atividade municipal demonstrando assim

que o Município mantém um efetivo controlo do orçamento, num quadro de rigor e de

uma procura constante para alcançar a eficiência e a economia na gestão dos fundos

públicos,  mas  acompanhado  da  realização  de  projetos  e  obras  que  promovem  o

desenvolvimento  e  o  bem-estar  dos  vilaverdenses.  Por  tais  fatores  mencionados  o

relatório  de  prestação  de  contas  do  ano  de  2014  obtém  o  seu  parecer

positivo.-----------------------------------------------------------------------------------------------



–--------O Presidente do Conselho destacou na sua intervenção, a boa taxa de execução

e o bom desempenho da  gestão  municipal,  a  diminuição efetiva  do  endividamento,

nomeadamente, a dívida de médio prazo, que passou de 22 M€ para 20 M€, com a

assunção  das  contas  do  setor  empresarial,  salientando  o  pagamento  médio  a

fornecedores a 36 dias. Referiu ainda que a privatização da Escola Profissional foi o

mecanismo possível  para  a  sua  continuidade  e  desenvolvimento  e  a  atenção  muito

particular  do município às  questões  da juventude  nos  mais  variados domínios,  com

destaque para o emprego e empreendedorismo.-------------------------------------------------

----------Neste ponto, conclui-se pela emissão de parecer favorável por maioria, com as

abstenções  dos  representantes  da  CDUe  da  JS  pelas  razões  acima  referidas  e  do

representante da Associação de Estudantes da Escola  Secundária de Vila Verde, por não

ter analisado o documento.-------------------------------------------------------------------------

----------No quarto ponto da ordem de trabalhos, não foi possível proceder à constituição

de uma Comissão Permanente do CMJVV, pelo facto de não estarem presentes os 2/3

necessários para a votação.-------------------------------------------------------------------------

----------No  quinto  ponto  da  ordem  de  trabalhos,  não  houve  qualquer

intervenção.-------------------------------------------------------------------------------------------

----------Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião da qual se lavrou a

presente ata que, depois de lida e aprovada, vai ser assinada pelo Presidente e secretário

do Conselho Municipal de Juventude de Vila Verde.-------------------------------------------


