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EDITAL Nº 95/ 2014

------Dr. António Fernando Nogueira Cerqueira Vilela, Presidente da Câmara 

Municipal de Vila Verde:---------------------------------------------------------------------

------Torna  público,  para  cumprimento  do  estipulado  no  artigo  56º  da  Lei 

nº75/13 de 12 de setembro, de que em reunião do executivo, realizada em 

dezassete  do  corrente,  foram  tomadas  as  seguintes  deliberações,  com 

eficácia externa:--------------------------------------------------------------------------------

→ Aprovar, por unanimidade, a ata da reunião ordinária de 03 de Novembro 

de 2014.-------------------------------------------------------------------------------------------

→ Deliberar, por unanimidade aprovar o novo topónimo designado por “Rua 

de Urjães”, na antiga freguesia de Valbom S. Martinho.-----------------------------

→  Deliberar,  por  unanimidade,  aprovar  a  abertura  de  concurso  para  a 

atribuição  de  duas  Habitações  Sociais  no  concelho  de  Vila 

Verde.----------------------------------------------------------------------------------------------

→  Deliberar,  por  maioria,  autorizar  a  alteração  ao  uso  do  solo,  para 

construção de uma habitação (Informação prévia – obras de edificação), no 

lugar  de  Rilheira,  freguesia  de  Oleiros,  num  terreno  de  classificado  no 

RPDMVV como  “Espaços  Florestais  de  Produção”  em nome  de  Manuel 

Arantes Queirós. Os Senhores Vereadores do Partido Socialista apresentam 

a declaração de voto inserta na respetiva minuta.------------------------------------

→   Deliberar,  por  maioria,  autorizar  a  alteração  ao  uso  do  solo,  para 

construção de uma habitação (Informação prévia – obras de edificação), no 

lugar  da  Boavista,  da  União  das  Freguesias  do  Vade,  num  terreno  de 

classificado no  RPDMVV como “Espaços Agrícolas  Complementares”  em 

nome  de  Albino  Gonçalves  Alves.  Os  Senhores  Vereadores  do  Partido 

Socialista  apresentam  a  declaração  de  voto  inserta  na  respetiva 

minuta.--------------------------------------------------------------------------------------------

→  Deliberar,  por  maioria,  autorizar  a  alteração  ao  uso  do  solo,  para 
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construção de uma habitação (Informação prévia – obras de edificação), no 

lugar da Rua, da União das Freguesias da Ribeira do Neiva, num terreno de 

classificado no RPDMVV como “Espaços Florestais de Produção” em nome 

de Joaquim Ferreira Araújo. Os Senhores Vereadores do Partido Socialista 

apresentam a declaração de voto inserta na respetiva minuta.--------------------

→ Deliberar,  por  unanimidade,  aprovar  os  Acordos  de  Execução  para  a 

Concretização Legal  de  Competências entre a Câmara Municipal  de  Vila 

Verde e as Juntas de Freguesia referentes ao mandato 2013/2017. Remeter 

à  Assembleia  Municipal.  Os  Senhores  Vereadores  do  PS  e  do  PSD, 

proferiram as declarações de voto insertas na respetiva minuta.-----------------

→ Deliberar, por unanimidade, aprovar a proposta, relativa ao Regulamento 

Interno de Funcionamento Banco Local de Voluntariado de Vila Verde.---------

→ Deliberar, por unanimidade, apoiar a refeição e prolongamento no Jardim 

de Infância, dos alunos constantes da informação prestada pelo Assistente 

Social Isabel Lopes.---------------------------------------------------------------------------

→ Deliberar, por unanimidade, renovar o apoio para a frequência gratuita das 

Piscinas  Municipais  para  nove  alunos/as,  constantes  na  informação,  da 

Assistente Socialista com necessidades Educativa Especiais.---------------------

→ Deliberar, por unanimidade, conceder a receção definitiva, nos termos do 

nº1, do artigo 87º, do RJUE, de obras de urbanização, em que figura como 

requerente SCFP – Sociedade Construtora Ferraz e Pires Ldª, sita no lugar 

de Ribeira, da freguesia da Lage.---------------------------------------------------------

→ Deliberar aprovar, por maioria, a 10ª Modificação ao Orçamento e GOP's. 

Os Senhores Vereadores do Partido Socialista, a Srª Vereadora Drª Manuela 

Machado,  o  Senhor  Presidente  e  a  Vereação  do  PSD,  proferiram  as 

declarações  de voto insertas  nas respetivas minutas.-------------------------------

→ Deliberar por unanimidade, autorizar a alteração ao uso do solo, referente 

ao processo em nome de António Filipe Cerqueira Antunes, sito no lugar de 

Posto  Maior,  da  freguesia  de  Valdreu,  para  Construção  edifício 
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agrícola.-------------------------------------------------------------------------------------------

------ Para constar e devidos efeitos se publica o presente e outros de igual 

teor, que vão ser afixados nos lugares do estilo.--------------------------------------

 ------ E eu,                 Chefe da Divisão de Administração e Finanças o 

subscrevi.-----------------------------------------------------------------------------------------

Paços do Município de Vila Verde, em 21 de novembro de 2014

O Presidente da Câmara,

________________________
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