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  Uma delegação oficial de Vila 
Verde, presidida pelo presidente 
da Câmara Municipal de Vila Verde, 
António Vilela, participou, nos dias 
7 e 8 de abril,  nas comemorações 
oficiais do centenário da Batalha 
de La Lys, no Norte de França, em 
homenagem aos soldados que 
combateram na 1 ª Grande Guerra 
(1914-1918), na Flandres francesa, 
a qual contou com a presença do 
Presidente da República Portu-
guesa, Marcelo Rebelo de Sousa, 
do Presidente da França, Emma-
nuel Macron, do Primeiro Ministro 
Português, António Costa, entre 
outras entidades.
  Acompanhado por uma comitiva 
de vilaverdenses, o autarca visitou 

o cemitério que alberga os restos 
mortais de 1831 soldados envolvi-
dos nos combates, sendo que 16 
deles são vilaverdenses. O Municí-
pio de Vila Verde prestou, assim, 
uma “merecida homenagem” aos 
Vilaverdenses que se encontram 
sepultados no cemitério militar de 
Richebourg- França.
  Para além do cemitério militar 
de Richebourg, a comitiva vilaver-
dense visitou a RED HOUSE, um 
dos pontos mais dramáticos da 
Batalha de La Lys protagonizado 
pela infantaria 29. Na defesa de 
RED HOUSE combateram 99 sol-
dados de Vila Verde, 79 foram fei-
tos prisioneiros e 8 morreram.
  De referir que esta viagem à 

França insere-se no âmbito das 
cerimónias de evocação 1º Cen-
tenário da Grande Guerra, pro-
movidas pela Câmara Municipal 
de Vila Verde, ao longo de 2017, 
em parceria com o Núcleo de Bra-
ga da Liga dos Combatentes, onde 
foram homenageados e evocados 
todos os combatentes vilaver-
denses que estiveram no palco da 
guerra entre 1914-1918. Das várias 
iniciativas que foram levadas a 
efeito, salienta-se a placa com to-
dos os nomes dos combatentes 
vilaverdenses que morreram no 
campo da guerra, que se encontra 
junto ao Monumento aos Mortos 
da Grande Guerra, no jardim do 
centro de Vila Verde.

EDITORIAL

Caro (a) Vilaverdense,

 ano de 2018 está a decorrer, em Vila Verde, sob o signo 
da concretização de um plano de investimentos sem par 
em infraestruturas e equipamentos de crucial importân-
cia para alavancar a atratividade do território, propor-
cionando ainda melhores condições de vida a todos os 
Vilaverdenses.

  As acessibilidades e a mobilidade, o abastecimento público de água, o 
saneamento básico e a reabilitação urbana são pilares estruturantes do es-
forço continuado que está a ser desenvolvido para preparar todo o território 
para os desafios da modernidade.
  A construção da Ciclovia Urbana de Vila Verde está em curso e representa um 
primeiro passo no sentido da concretização de um plano integrado de edi-
ficação de vias urbanas modernas e com elevada funcionalidade que visam 
acrescentar um grande valor à mobilidade nos principais centros urbanos 
concelhios.
  Este projeto, complementado com um Sistema de Bicicletas Partilhadas, vai 
proporcionar alternativas viáveis para a circulação cómoda e segura das pes-
soas, incentivando, assim, a prática de exercício físico, ao mesmo tempo que 
oferece uma melhor fruição dos espaços e equipamentos urbanos.
  O investimento sem precedentes no alargamento da rede de saneamento 
básico, cujo montante global ascende a 7 milhões de euros e que está tam-
bém a ser executado em bom ritmo, é um outro contributo fundamental para 
a elevação do bem-estar das pessoas e para a melhoria da qualidade ambi-
ental. Seguir-se-á, ainda, uma fase de requalificação da rede viária necessária 
para agilizar a circulação de pessoas e mercadorias, esbater assimetrias e, 
assim, tornar o território concelhio mais coeso e competitivo.
  O exercício de um poder de proximidade, vocacionado para a resolução 
rápida e eficaz dos principais problemas e para uma resposta imediata às ne-
cessidades e anseios das pessoas, está a ser feito na base de um permanente 
trabalho de parceria com as Juntas de Freguesia, com as associações e de-
mais instituições concelhias e com todos os atores do desenvolvimento local.
  O avanço destes investimentos está a ser possível porque a Câmara Mu-
nicipal e os seus serviços técnicos desenvolveram um consistente trabalho 
de planeamento e porque têm vindo a ser feitos esforços no sentido de uma 
gestão criteriosa dos recursos disponíveis que proporciona a necessária ca-
pacidade de financiamento da componente do Município nestes projetos de 
desenvolvimento local.  
  As obras que estão e que vão continuar no terreno não deixam de causar 
algum incómodo às pessoas, mas tudo vai ser feito para os minimizar e estou 
certo de que todos compreendem que este esforço vale bem a pena, pois 
o território concelhio vai modernizar-se e oferecer excelentes condições de 
vida aos Vilaverdenses.
  Continuamos a contar com todos para que Vila Verde prossiga neste ciclo do 
progresso e de prosperidade.

 Um forte abraço amigo,

 Presidente da Câmara Municipal de Vila Verde

                                  
                                                                                           Dr. António Vilela 

O
                MUNICÍPIO PRESTOU “MERECIDA 

HOMENAGEM” AOS VILAVERDENSES 
MORTOS NA 1ªGRANDE GUERRA
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  Decorreu, no dia 26 de abril, na 
zona de lazer da Ponte Nova, 
Loureira,  o lançamento  da Ciclo-
via Urbana e Sistema de Bicicletas 
Partilhadas de Vila Verde. O Presi-
dente da Câmara de Vila Verde, 
Dr. António Vilela, o Vogal Ex-
ecutivo do Norte 2020, CCDR-N, 
Engº Jorge Nunes, o Presidente da 
Junta de Freguesia de Vila Verde 
e Barbudo, José Faria, e o Presi-
dente da Junta de Freguesia da 
Loureira, Pedro Dias procederam 
à simbólica colocação da pedra e 
posteriormante ao descerramento 
da lápide. 
  A referida empreitada, que per-
mitirá nesta primeira fase a cri-
ação de mais de 7km de ciclovia, 
pontos de ancoragem e aluguer de 
bicicletas, terá um valor próximo 
dos 800 mil euros, sendo finan-
ciada a 85% pelo programa opera-
cional Norte 2020.
  A cerimónia foi abrilhantada com 
a presença dos alunos do 4º ano 
do Centro Escolar de Vila Verde e 
do Jardim de Infância da Loureira 
que largaram alguns balões, de 
forma a embelezar e oficializar 
a cerimónia e brindaram os pre-
sentes com belos momentos mu-
sicais. No final da cerimónia, os 
atletas da Trial Portugal, naturais 
da Loureira, que são já um dos 

patrimónios desportivos do Con-
celho, trouxeram bastante ani-
mação, com uma demonstração 
das suas habilidades, em que os 
alunos, com bastante alegria, 
também puderam participar.
Nas suas intervenções aos convi-
dados, o Presidente da Junta de 
Freguesia da Loureira, Pedro Dias 
e o Presidente da Junta de Fregue-
sias de Vila Verde e Barburdo, José 
Faria, mostraram-se muito sa-
tisfeitos com a construção desta 
ciclovia e teceram largos elogios 
à forma como o Município tem 
respondido prontamente às obras 
que são necessárias nas suas 
freguesias.
  O Vogal Executivo do Norte 
2020, CCDR-N, Engº Jorge Nunes, 
também proferiu algumas pala-
vras, onde realçou a importân-
cia das ciclovias urbanas para a 
preservação do planeta e para o 
desenvolvimento dos Concelhos 
do país e colmatou afirmando que 
“O Município de Vila Verde está 
na linha da frente no que toca a 
Investimentos de Fundos Comuni-
tários.”
  No seu discurso, o Presidente da 
Câmara de Vila Verde, Dr. António 
Vilela, reconheceu que um dos ob-
jetivos futuros é que a ciclovia seja 
ligada, pelo interior, a Vila Verde 

e Vila de Prado. “Estamos hoje a 
lançar uma obra que vem dar re-
sposta à mobilidade crescente de 
pessoas na zona urbana de Vila 
Verde, esbater assimetrias e, jun-
tamente com a futura ecovia, vai 
aproximar o núcleo urbano do 
rio, propiciando aos Vilaverden-
ses uma maior fruição das zonas 
ribeirinha. Este é sem dúvida um 
equipamento urbano que per-
mitirá alavancar a atratividade do 
nosso território e dar um grande 
impulso ao turismo e à economia 
local.”

MOBILIDADE

UM DOS OBJETIVOS FUTUROS É QUE A CICLOVIA SEJA LIGADA,
PELO INTERIOR, A VILA VERDE E VILA DE PRADO

LANÇAMENTO DA CICLOVIA URBANA E
SISTEMA DE BICICLETAS PARTILHADAS DE VILA VERDE
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SANEAMENTO
UF RIBEIRA DO NEIVA 

LOUREIRA

CABANELAS

   O novo e moderno equipamento 
de tratamento de águas residuais 
vem acrescentar eficiência e ca-
pacidade de resposta a um serviço 
de basilar importância para a 
qualidade de vida da população da 
zona da Ribeira do Neiva.
Com a entrada em funcionamento 
da nova ETAR e com este reforço 
da capacidade e da eficácia no 
tratamento das águas residuais, 
tornou-se possível desativar a 

ETAR da Milheirice, na freguesia 
de Azões.
   As freguesias de Marrancos e 
Arcozelo deverão, ainda, a breve 
trecho, passar a beneficiar da 
entrada em funcionamento do 
saneamento em baixa, que se re-
vela num avanço significativo no 
processo em curso de alargamen-
to da rede deste serviço básico, 
ao maior número possível de lares 
concelhios.

  O investimento superior a 300 
mil euros, comparticipado pelo 
POSEUR  - Programa operacional 
sustentablidade e eficiência no 
uso de recursos em 85%, assim 
vai permitir atingir uma taxa de 
cobertura de saneamento básico 
de cerca de 95% em toda a fregue-
sia, indo ao encontro de uma das 
grandes prioridades de desen-

volvimento da Loureira.
Complementarmente a este ele-
vado volume de obras de alarga-
mento da rede de saneamento 
básico, iniciar-se-á uma outra fase 
de amplo investimento na requali-
ficação das vias de comunicação 
intervencionadas, nomeada-
mente na via municipal que liga a 
Ponte Nova, na Loureira, à fregue-

sia da Lage.
O Município de Vila Verde está, 
assim, a dar passos decisivos no 
sentido da concretização do plano 
estratégico de desenvolvimento 
sustentável do território conce-
lhio, que tem como principal pilar 
uma forte aposta no alargamento 
da rede de tratamento de águas 
residuais.

  Estão já em curso as obras de alar-
gamento da “Rede de Saneamen-
to da Freguesia de Cabanelas”. A 
empreitada “Rede de Saneamen-
to na freguesia de Cabanelas” con-
templa um investimento global 
781.552,91 € comparticipado pelo 
PO SEUR - Programa Operacional 
Sustentabilidade e Eficiência no 
Uso de Recursos - em 85%.
  A concretização desta obra estru-
turante para o desenvolvimento 
da freguesia de Cabanelas vai tra-
duzir-se num alargamento muito 
significativo rede de tratamento 
de águas residuais, fazendo che-
gar este serviço básico à grande 
maioria das habitações locais.
  Até 2019 a Câmara Municipal vai 

realizar um investimento avultado 
na instalação de todas as infraes-
truturas e equipamentos que vão 
permitir que o território concel-
hio atinja uma elevada taxa de 
cobertura de saneamento básico.
  Numa altura em que o serviço 
público de abastecimento de água 
já contempla perto de 90% das 
residências do concelho, o Mu-
nicípio de Vila Verde está agora 
fortemente apostado em cumprir 
o grande desígnio da tendencial 
universalização de um serviço de 
tratamento de águas residuais 
eficiente, com capacidade para re-
sponder às efetivas necessidades 
de desenvolvimento sustentável 
do território.

  Estão em curso as obras de insta-
lação de infraestruturas de sanea-
mento, na freguesia de Cervães, 
num investimento global de cerca 
de 1 milhão de euros, compartici-
pado pelo POSEUR  - Programa 
operacional sustentablidade e 
eficiência no uso de recursos em 
85%
A maioria social-democrata da Câ-
mara Municipal de Vila Verde ele-
geu a forte aposta no alargamento 
e melhoria da rede de tratamento 
de águas residuais como uma 
das grandes prioridades para o 
desenvolvimento estratégico do 
concelho e está já em curso a con-
cretização dos principais projetos 
elaborados para o efeito.

   A Câmara Municipal de Vila Verde 
já arrancou com as obras de ex-
ecução da empreitada da rede de 
saneamento da freguesia de Bar-
budo.
  O investimento total de 
568.551,36€ (com o IVA incluído) 
e comparticipado pelo POSEUR - 
Programa Operacional Sustenta-
bilidade e Eficiência no Uso de Re-
cursos - em 85% representa mais 
um relevante impulso no processo 
de significativo alargamento deste 
serviço de basilar importância a 
um elevado número de habitações 
concelhias.

ETAR ENTRA EM
FUNCIONAMENTO 

MUNICÍPIO AVANÇA COM A EXECUÇÃO DA 
REDE DE SANEAMENTO DA LOUREIRA

PERTO DE 800 MIL EUROS
EM SANEAMENTO BÁSICO

EXECUÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO DE BARBUDO 

ALARGAMENTO DA REDE SANEAMENTO  

VILA VERDE E BARBUDO

CERVÃES
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LAGE  UF RIBEIRA DO NEIVA

FREIRIZ ATIÃES LANHAS

UF VALBOM S. PEDRO, PAÇÔ E VALBOM S. MARTINHO

   O concelho está a conhecer um 
novo impulso tendente à cons-
trução e à melhoria de infraes-
truturas fundamentais para que o 
território se desenvolva de forma 
equilibrada e, assim, seja ainda 
mais atrativo, para quem nos vi-
sita e para os investidores. 
O Executivo Municipal continua 

a trabalhar em uníssono com as 
autarquias locais e com todas as 
forças vivas do concelho para que, 
juntos, definam as políticas e as 
obras prioritárias e as realizem 
com celeridade e eficácia, respon-
dendo sempre, em tempo útil, às 
necessidades e anseios das pes-
soas.

Esta conjugação de vontades e 
o trabalho de equipa que está a 
ser encetado com os atores lo-
cais contribui sobremaneira para 
alavancar o desenvolvimento e a 
modernização das freguesias, ele-
vando a qualidade de vida e aju-
dando a fixar as pessoas. 

PÉRIPLO PELAS FREGUESIAS “ “PARABÉNS ÀS JUNTAS DE 
FREGUESIA, PELO 
EXCELENTE TRABALHO DE 
PROXIMIDADE QUE VEM 
EXECUTANDO JUNTO DAS 
NOSSAS POPULAÇÕES.
Dr. António Vilela 

LIGAÇÃO DE NOVO PT EM PONTE S.VICENTE VAI MELHORAR 
O SERVIÇO DE  FORNECIMENTO DE ELETRICIDADE

PONTE S. VICENTE

UF DO VADE UF CARREIRAS S. MIGUEL E CARREIRAS S.TIAGO

Foi instalado um novo posto de 
transformação, com uma potência 
de 160 KVA, construídos quinhen-
tos metros de rede de média ten-
são, seiscentos metros de rede aé-
rea de baixa tensão e iluminação 
pública. 
A ligação deste novo PT, no lugar 

de Fontelos, em Ponte S. Vicente, 
que contou com a presença do 
presidente do Município de Vila 
Verde, Dr. António Vilela e do 
vereador do pelouro, Dr. Patrício 
Araújo, do presidente da Junta 
de Freguesia de Ponte S. Vicente, 
Bruno Macedo, bem como do re- 

presentante da EDP, Eng. Miguel 
Pinto, vai reforçar a capacidade e a 
qualidade da cobertura da rede de 
eletricidade, contribuindo, assim, 
para elevar os níveis de bem-estar 
da população local e criando tam-
bém condições para a emergência 
de novos projetos empresariais.

UF PICO DE REGALADOS, GONDIÃES E MÓS
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AÇÃO SOCIAL

pós uma fase de 
testes, a plataforma 
digital desenhada 
pela Coolsis – Siste-
mas de Informação, 

está neste momento em pleno 
funcionamento, permitindo a 
monitorização e controlo das si-
tuações de isolamento, no sentido 
de melhorar a qualidade de vida e 
promover o envelhecimento ativo 
da população mais idosa, per-
mitindo, assim, prolongar as suas 
condições de autonomia.
O projeto é o primeiro do género 
a envolver todas estas entidades, 
operacionalizando e conjugando 
as suas diversas competências e 
responsabilidades, sendo por esta 
razão um projeto inovador e pio-
neiro no país.
O objetivo principal é contribuir 

para a melhoria da qualidade de 
vida dos idosos, através da pro-
moção do envelhecimento ativo, 
da solidariedade inter-geracional 
e institucional. Para sua concre-
tização foi criada a plataforma 
interativa, disponível para os par-
ceiros do projeto para acompa-
nhamento e vigilância, que per-
mite a comunicação entre todas 
as entidades em tempo real.
  Os parceiros irão, dentro das 
competências de cada um, criar 
piquetes de monitorização, que se 
deslocarão periodicamente a cada 
um dos munícipes referenciados, 
procedendo em caso de necessi-
dade, ao encaminhamento das si-
tuações anómalas detetadas, para 
o parceiro mais adequado para as 
resolver.
 O projeto foi assinado no dia 14 

de março, na Câmara Municipal 
de Vila Verde, com a presença das 
entidades envolvidas, nomeada-
mente do Presidente da Câmara 
Municipal, António Vilela, do 
representante do Comando Ter-
ritorial de Braga da GNR, Tenente 
Coronel Manuel Caldeira, do Presi-
dente da Associação Humanitária 
dos Bombeiros Voluntários de 
Vila Verde, Carlos Braga, do re-
presentante do Serviço Municipal 
de Proteção Civil de Vila Verde, 2º 
comandante Luís Morais, do Di-
retor Executivo do Agrupamento 
do Centros de Saúde Cávado II 
– Gerês/Cabreira, Nuno Oliveira 
e do representante da empresa 
Coolsis – Sistemas de Informação, 
Fernando Lopes.
 

A Câmara Municipal de Vila Verde 
aprovou, na reunião do execu-
tivo, a doação de dois edifícios e 
de um terreno para a construção 
de equipamentos sociais de 
apoio à terceira idade e nas áreas 
da demência e da saúde mental.
Um prédio urbano, situado na 
União das Freguesias do Vade, 
terá que ser utilizado pelo Cen-
tro Social da Paróquia de Covas 
para a instalação de um centro 
de apoio social para idosos. Um 
outro prédio urbano situado na 
freguesia de Ponte foi doado ao 
Centro Social Vale do Homem 
para a instalação de um centro de 
dia e de um centro de apoio do- 

miciliário nas áreas das demên-
cias e da saúde mental.
  O Executivo Municipal, com os 
votos dos vereadores do PSD, 
também votou favoravelmente 
a proposta de doação, a esta 
mesma instituição, de um prédio 
rústico, sito na freguesia de  La-
nhas, para a construção de um lar 
na área das demências.
Estas doações inscrevem-se na 
forte política de ação social que 
tem vindo a ser desenvolvida 
com o objetivo de ajudar a criar, 
no território concelhio, as me- 
lhores respostas de apoio às pes-
soas numa situação de maior vul-
nerabilidade social.

  O Município de Vila Verde e a Co-
missão de Proteção de Crianças e 
Jovens de Vila Verde (CPCJ) asso-
ciaram-se à Campanha Nacional 
“Laço Azul”, que assinalou abril 
como o mês da Prevenção dos 
maus tratos na infância e juven-
tude, em todo o território nacional 
e internacional.

  As IPSS’s, as Juntas de Freguesia, 
o Comércio local, a Unidade de 
Cuidados à Comunidade, a Rede 
Social e todas as escolas do con-
celho, uniram-se a esta iniciativa e 
realizaram várias ações para pro-
mover a causa.
  

INTERVENÇÃO EM REDE

A

MUNICÍPIO CEDE EDIFÍCIOS E TERRENO
PARA CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
SOCIAIS

ABRIL- MÊS DA PREVENÇÃO AOS MAUS TRATOS NA INFÂNCIA

ASSINATURA DO ACORDO DE PARCERIA 
FORMALIZA O ARRANQUE OFICIAL DO 
PROJETO IDADE MAIOR

COVAS

PONTE S. VICENTE

   O Conselho Local de Ação So-
cial (CLAS) de Vila Verde reuniu 
ontem, 21 de março, no Salão 
Nobre dos Paços do concelho 
de Vila Verde, para apreciação e 
aprovação de vários pontos. 
    Durante a sessão, onde es-
tiveram presentes, o Presidente 
da Câmara de Vila Verde e Presi-
dente do CLAS, Dr. António Vile-
la, e a Vereadora da Educação, 
Cultura e Ação Social, Dra. Júlia 
Fernandes, foram, ainda, apro-
vados, por unanimidade, os pedi-
dos de Parecer para a criação 
do Centro de Dia, no âmbito da  

abertura de Candidaturas para 
Investimentos em Equipamentos 
Sociais- Aviso Norte- 42-2018-15 
CIM- Santa Casa da Misericórdia 
de Vila Verde, que ficará situado 
no área sul do Concelho, mais 
concretamente na antiga Escola 
Primária de Soutelo, e  um outro  
pedido de parecer para o Centro 
de Dia, no âmbito da abertura de 
candidaturas para Investimentos 
em Equipamentos Sociais- Aviso 
Norte- 42-2018-15 CIM- Centro 
Social Vale do Homem, a instalar 
na antiga Escola Primária de Pon-
te S. Vicente.

CLAS DE VILA VERDE APROVOU PEDIDOS
DE PARECER PARA CRIAÇÃO DE DOIS
NOVOS CENTROS DE DIA

ONDA DE ALEGRIA E DIVERSÃO NO BAILE DE 
MÁSCARAS SÉNIOR 2018

O Baile de Máscaras foi 
organizado pela Rede So-
cial do Município de Vila 
Verde e voltou a dar mais 
cor ao quotidiano de deze-
nas de vilaverdenses que 
aceitaram o repto e par-
ticiparam nesta animadís-
sima festa de Carnaval.
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Executivo Municipal 
de Vila Verde  proce-
deu à  atribuição de 
bolsas de estudo a 
alunos do ensino su-

perior residentes no concelho de 
Vila Verde, um investimento glo-
bal de cerca de 85 mil euros, que 
contempla 264 alunos e vem ao 

encontro do propósito de poten-
ciar o desenvolvimento humano 
e de capacitar os jovens Vilaver-
denses para desafios profissionais 
cada vez mais exigentes. O setor 
da educação continua, assim, a 
suscitar uma especial atenção do 
processo de desenvolvimento sus-
tentado do território concelhio.

 

   Foi ao som da Fanfarra da Asso-
ciação Humanitária dos Bombei-
ros Voluntários de Vila Verde, 
que o Presidente da Câmara, Dr. 
António Vilela, o Presidente da 
Assembleia, Dr. Carlos Arantes e o 
Presidente da Junta de Vila Verde 
e Barbudo, José Faria, iniciaram a 
sessão solene do 44ºAniversário 
do 25 de Abril de 1974, hasteando 
as bandeiras na Praça do Municí-
pio.
A Sessão Solene decorreu perto 
das 10h00, no Centro Escolar Mon-
senhor Elísio Araújo, e começou 
com a receção aos convidados 

pelo Rancho Folclórico de Prado 
de S. Miguel, pelo Rancho Infantil 
da Vila do Pico de Regalados e pela 
Associação Cultural, Desportiva e 
Recreativa do Pico de Regalados, 
seguida de uma apresentação de 
Karaté promovida pelo Núcleo 
Karaté Shotokan da Vila do Pico 
de Regalados.
  A cerimónia prosseguiu com um 
dos momentos altos da Soleni-
dade, o emotivo testemunho de 
um ex militar das Forças Arma-
das, Sr. José Mota e pela Srª Maria 
Gonçalves, acerca das memórias 
que guardam do que viveram no 

dia 25 de Abril de 1974.
  A cerimónia continuou com a 
leitura de um texto dedicado à 
Revolução dos Cravos, proferido 
por Mariana Cardoso e Eduarda 
Tinoco, alunas do Centro Escolar 
Monsenhor Elísio Araújo. Logo 
de  seguida houve lugar à dec-
lamação de um poema sobre a 
Liberdade, entoado por Leonardo 
Silva, acompanhado ao piano por 
Joana Sousa, alunos da Escola 
Básica Monsenhor Elísio Araújo 
e da Academia de Música de Vila 
Verde,   respetivamente. Por fim, 
teve lugar a atuação de uma dança 

de ballet de um grupo de crianças 
da Associação AMUTER.
  No decorrer da Sessão, o Presi-
dente da Junta de Freguesia de 
Prado S. Miguel, Rui Malheiro, e o 
Presidente da União de Freguesia 
do Pico de Regalados, Gondiães e 
Mós, Arqº César Cerqueira,  deram 
as boas-vindas aos convidados e 
mostraram-se muito agradados 
por a sessão ter decorrido naquela 
localidade do concelho.
Seguiram-se os discursos dos rep-
resentantes de todas as forças 
partidárias com assento na assem-
bleia Municipal. No final, o Presi-

dente da Câmara de Vila Verde, 
Dr. António Vilela e o Presidente 
da Assembleia, Dr. Carlos Arantes, 
frisaram nas suas intervenções 
o enorme valor deste dia para o 
país, assim como para o concelho 
de Vila Verde.
A Sessão Solene terminou com a 
atuação da Escola de Música de 
Gondiães,  e com os alunos da 
Academia de Música de Vila Verde 
do Jardim de Infância de Pico de 
Regalados entoando o “hino Na-
cional”. 

O

MUNICÍPIO CEDE EDIFÍCIOS E TERRENO
PARA CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
SOCIAIS

MUNICÍPIO ATRIBUI 265
BOLSAS DE ESTUDO A ALUNOS
DO ENSINO SUPERIOR

CENTRO ESCOLAR MONSENHOR ELÍSIO ARAÚJO ACOLHEU A SESSÃO 
SOLENE DO 44º ANIVERSÁRIO DA REVOLUÇÃO DOS CRAVOS

  Decorreu no dia 3 de maio,  no 
Centro de Artes e Cultura de 
Vila Verde, a Final Municipal do 
Concurso Municipal de Ideias de 
Negócio, promovido pela UP-
Cávado- Empreendedorismo 
nas Escolas, apresentada pela 
Cristiana Arantes, aluna da Es-
cola Secundária de Vila Verde.
  Participaram no concurso 142 
alunos da Escola Secundária de 
Vila Verde e da Escola Profis-
sional Amar Terra Verde, com 35 
projetos no total. Para esta final 
Municipal foram selecionados 
cerca de 47 alunos e 12 projetos.
representante da Gesentrepre-
neur, Tiago Rodrigues, comuni-

cou os dois projetos vencedores: 
“Sabores de Rendufe”, dos alu-
nos Agostinho Dias, João Macha-
do e Tiago Vilaça e “Easy Feed 
Animal” dos alunos Paulo Dias 
e Hugo Marques, sendo os dois 
projetos da Escola Profissional 
Amar Terra Verde e orientados 
pela Professora Palmira Moreira. 
O primeiro projeto trata-se da 
criação de uma caixa de cartão 
com doces típicos de Rendufe e 
saquetas de chá do Gerês. O se-
gundo, um aparelho que alimenta 
os animais de estimação auto-
maticamente, através de uma 
aplicação no telemóvel e que per-
mite aos donos visualizaram os 

seus animais à distância, através 
de uma câmera incorporada.
Houve ainda direito a uma Men-
ção Honrosa para um grupo de 
alunos da Escola Secundária de 
Vila Verde, com o projeto “Fire 
Figth”, que será apresentado à 
Proteção Civil, de forma a que 
seja implementado nos Bombei-
ros do Concelho de Vila Verde.
Os dois projetos vencedores re-
ceberam um cheque Fnac no 
valor de 100 euros, oferecido 
pelo Município de Vila Verde e 
irão representar o concelho na 
Final Intermunicipal UP Cávado, 
em Barcelos, dia 2 de junho.

“SABORES DE RENDUFE” E “EASY FEED ANIMAL”
 FORAM OS GRANDES VENCEDORES

FINAL CONCELHIA - EMPREENDEDORISMO 
NAS ESCOLAS DA UP-CÁVADO

25 DE ABRIL 

EDUCAÇÃO 
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Câmara Municipal 
de Vila Verde apro-
vou, na reunião do 
executivo,  19 de 
abril, o documento 

da Prestação de Contas respei-
tante ao ano económico de 2017 
com elevadas taxas de execução e 
reveladoras de uma consolidação 
orçamental que permitiu a re-
alização de investimentos funda-
mentais para o desenvolvimento 
sustentado do concelho. 
A redução da dívida total em 2,9 
milhões de euros, o pagamento 
a fornecedores em 13 dias, assim 
como o aumento exponencial da 
margem total possível de endi-
vidamento do Município de Vila 
Verde, sem descorar o elevado 
investimento e salvaguardar das 
questões sociais, são outros im-
portantes dados revelados pelo 
documento apresentado pelo 
executivo social democrata 

Vilaverdense.
  Os dados que foram apresen-
tados nos documentos da Pres-
tação de Contas relativos a 2017   
demonstram o rigor colocado na 
elaboração do orçamento para 
este mesmo ano económico, evi-
denciado na elevada taxa de  exe-
cução orçamental. De facto, o to-
tal da receita arrecadada ascendeu 
a 26.504.919,00 euros e a despesa 
total cifrou-se em 25.891.406,00 
euros, o que corresponde a taxas 
de execução de 86,85% e 84,84%, 
respetivamente.  
  Nestes documentos, ficou igual-
mente demonstrado o cumpri-
mento do princípio de equilí-
brio orçamental consagrado no 
POCAL, dado que a receita co-
rrente executada ultrapassou, em 
cerca de 3,7 milhões de euros, a 
despesa corrente executada, ge-
rando assim uma poupança co-
rrente que permitiu financiar parte 

das despesas de capital.
O ano de 2017 manteve a tendên-
cia de redução da dívida de médio 
e longo prazo tendo havido uma 
amortização dos respetivos em-
préstimos superior a 2,1 milhões 
de euros, dando continuidade ao 
rigor orçamental que tem vindo a 
ser implementado e tem estado 
na origem de uma muito signifi-
cativa redução da dívida total do 
Município.
Ademais, o rigor colocado na ela-
boração do orçamento, o efetivo 
controlo da despesa e a boa co-
brança das receitas têm permitido 
o pagamento dos compromissos 
assumidos com os fornecedores 
em prazos manifestamente re-
duzidos, sendo o prazo médio de 
pagamento em 2017 de apenas 13 
dias, o que contribuiu para a boa 
imagem do Município e para a 
melhoria do desempenho da eco-
nomia local.

ESPELHA SAÚDE FINANCEIRA DO MUNICÍPIO DE VILA VERDE

A

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2017 

Situação Financeira Situação Financeira

Situação Financeira

SITUAÇÃO FINANCEIRA
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Emprego

   As políticas ativas de emprego 
são da competência da adminis-
tração central, mas a relevância 
do crescimento da economia local 
enquanto condição para se criar 
postos de trabalho e para alavan-
car   a  competitividade   e   a  atra-
tividade   do  território   concelhio,  
determinaram   uma preocupação 
especial com este vetor do desen-
volvimento e da prosperidade que 
se impõe construir.
  O Município de Vila Verde deu 
continuidade a um conjunto de 
políticas de claro incentivo ao 
empreendedorismo e destinadas 
à captação de novos investimen-
tos empresariais, apostando em 
reduções e isenções fiscais, a par 
de investimentos em infraestru-
turas que tornaram o território 
concelhio ainda mais apelativo.
  A  acentuada redução da taxa de 
desemprego  plasmada no gráfico 
infra é sintomática do dinamismo 
económico em curso no concelho 

e na forte atratividade que o mes-
mo continuou a exercer sobre os 
investidores que encontram na 
boa recetividade e no entusiasmo 
com que o Município recebe e 
apoia as suas ideias de negócio, 
na simplificação e agilização dos 
serviços municipais, nos incen-
tivos fiscais e na aposta que foi e 
vai continuar a ser feita na 
ampliação e modernização de 
espaços de acolhimento empre-
sarial e de infraestruturas e equi-
pamentos, motivos de confiança e 
estímulos para empreenderem no 
território concelhio.
  Nos Gabinetes de Inserção Profis-
sional de Vila Verde e da Vila de 
Prado  são trabalhadas questões 
relacionadas com o emprego e 
formação, em parceria com o 
Serviço de Emprego de Braga, as-
segurando um serviço de proximi-
dade aos munícipes e às empresas 
do concelho, promovendo o em-
prego e apoiando o empreende-

dorismo local.
  Ao longo do ano de 2017 foram 
feitas 238 inscrições (Inscrição/1º 
acompanhamento). Destas 238 
inscrições verificou-se que a maio-
ria – 138 - foi feita por desempre-
gados, seguindo-se de 47 pessoas 
que estavam à procura de 1.º em-
prego e de 40 desempregados de 
longa duração (DLD); as restantes 
inscrições dizem respeito a pes-
soas que estavam à procura de 
melhor situação (8) e pessoas em-
pregadas (4).
  Durante o ano em apreço efe
tuaram-se 3512 atendimentos em 
gabinete. A maioria destes (1505) 
resultou do número de pessoas 
que passaram a dirigir-se ao GIP 
para consulta de ofertas, seguin-
do-se 762 encaminhamentos 
feitos para emprego. De realçar 
ainda os 201 encaminhamentos 
feitos para formação.

EMPREGO
EMPRENDEDORISMO 

POLÍTICAS DE CLARO INCENTIVO AO EMPREENDEDORISMO E DESTINADAS À 
CAPTAÇÃO DE NOVOS INVESTIMENTOS EMPRESARIAIS

  O Município de Vila Verde é a 
Entidade Gestora do Sistema de 
Abastecimento Público de Água
para Consumo Humano e deu  
continuidade  aos  seus esforços 
no sentido do reforço  da
quantidade e sobretudo da quali-
dade da água que é extraída dos 
naturais cursos de água,
principalmente   do   rio   Homem,   
para   chegar   aos   lares   dos   
Vilaverdenses   nas   melhores
condições.  O   sistema   principal   
–   sistema   do   Rio   Homem,   com   
captação   superficial

complementado por captação 
subterrânea – é complementado 
por 27 sistemas locais que
satisfazem as necessidades de 
água potável de aglomerados 
populacionais isolados.
O gráfico que se seguem ilustram 
um acentuado crescimento do 
consumo de água da rede
pública, nos últimos anos, o que 
é sintomático da aposta que foi 
feita no alargamento da rede e
na melhoria do serviço prestado 
aos consumidores.

  Os serviços de drenagem de 
águas residuais, que são geri-
dos pelo Município de Vila Verde, 
abrangem apenas o “sistema em 
baixa” - a recolha e encaminha-
mento das águas residuais até
ao sistema de tratamento em 
“alta” – sendo este, explorado em 
regime de concessão pela
empresa “Águas do Norte, S.A.”.
O Município gere igualmente as 
redes de drenagem de águas re-
siduais   com   ligação   a   fossas   
coletivas   situadas,   praticamente   
em   exclusividade,   em loteamen-
tos. 
Os dados infra permitem concluir 
que, durante o ano de 2017, houve 
um aumento de 3.58% do

número de utilizadores da rede 
de drenagem de água residuais. A 
tendência de crescimento
tem-se mantido em linha com o 
crescimento registado nos anos 
anteriores, tendo, para isso,
contribuído a construção de novas 
redes que permitiram o aumento 
da taxa de cobertura no concelho, 
bem como a obrigatoriedade de 
ligação, das novas construções, 
à rede pública existente e a im-
plementação de campanhas de 
sensibilização e de incentivo para 
a ligação às novas redes disponibi-
lizadas. 
Operação, manutenção e con-
servação dos sistemas.
  O Município de Vila Verde 

prosseguiu o investimento na am-
pliação de sistemas de drenagem, 
manutenção das centrais ele-
vatórias e limpezas e desobs-
trução de coletores e desativação 
de fossas séticas e centrais el-
evatórias.
O objetivo do alargamento taxa 
de cobertura sofreu mais alguns 
avanços, permitindo um alarga-
mento progressivamente muito 
significativo de utilizadores da 
rede a que corresponde
um   crescente   volume   de   águas   
residuais   faturado,   conforme   
demonstram   os   gráficos
seguintes.

ABASTECIMENTO DE ÁGUASANEAMENTO
SISTEMA MUNICIPAL DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA

SISTEMA DE DRENAGEM E DE SANEAMENTO 
DE ÁGUAS RESIDUAIS URBANAS

Emprego
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CULTURA
BIBLIOTECA DE PRADO

MAIS UM SARAU CULTURAL DE EXTREMA QUALIDADE 
DEDICADO A SÁ DE MIRANDA O “POETA DO NEIVA”

FINAL CONCELHIA DA 12ª EDIÇÃO DO 
CONCURSO NACIONAL DE LEITURA

BIBLIOTECA DE PRADO DISTRIBUIU 
POEMAS PELA COMUNIDADE LOCAL PARA 
COMEMORAR O DIA MUNDIAL DA ÁRVORE 
E DA POESIA

SESSÃO DE LEITURA COM WORKSHOP 
“CONTA-ME UMA HISTÓRIA”, 

GRANDE ADESÃO AO PRIMEIRO ENCON-
TRO FAMILIAR  DE JOGOS DE TABULEIRO 

Um memorável Sarau Cultural em 
homenagem ao “Poeta do Neiva”, 
Francisco Sá de Miranda, que viveu 
em Vila Verde mais de 20 anos e aí 
produziu a melhor e maior parte 
da sua obra literária, decorreu no 
dia 19 de maio, no auditório do 
Centro de Artes e Cultura de Vila 
Verde.
  Este Sarau, contou com a partici-
pação ativa de professores e alu-
nos do Agrupamento de Escolas 
de Vila Verde, do Agrupamento de 
Escolas de Prado, do Agrupamen-
to de Moure e Ribeira do Neiva, 
Escola Secundária e Academia de 

Música de Vila Verde onde brinda-
ram os espetadores com vários 
momentos teatrais, musicais e de 
belas poesias, que simbolizaram 
na perfeição alguns aspetos da 
vida de Sá de Miranda.

  No dia 23 de maio, a Escola Bási-
ca da Ribeira do Neiva promoveu 
uma Feirinha Quinhentista, onde 
pretendeu-se também home-
nagear o grande Poeta Francisco 
Sá de Miranda, que viveu naquela 
zona do Neiva e aí compôs grande 
parte da sua magnífica obra li-
terária.

“PINTAR A PÁSCOA” E “MAIOS” ALEGRARAM 
OS JARDINS DA PRAÇA DO MUNICÍPIO

Os poemas foram distribuídos 
no dia 21 de março, na comuni-
dade local, cafés, farmácias, GIP 
(Gabinete de Inserção Social), 
Espaço Cidadão e aos utilizadores 
da Biblioteca. A iniciativa foi aco-
lhida com grande alegria por to-

das as pessoas que, ao longo do 
dia, foram recebendo os poemas. 
Este tipo de ações visa sensibilizar 
as pessoas para a importância da 
leitura, assim como promover a 
preservação das zonas verdes.

A sessão foi dinamizada no dia 4 
de abril pela Drª Filomena Alves 
do Agrupamento de Moure e 
Ribeira do Neiva que, durante a 
atividade, leu vários livros para 
as crianças e familiares partici-

pantes. Esta ação, além de lúdica 
e educativa, tornou-se numa 
tarde muito divertida, onde as 
histórias foram ouvidas com 
grande atenção e entusiasmo.

  Decorreu no dia 21 de abril o “En-
contro Familiar de Jogos de Ta-
buleiro” na Biblioteca Comenda-
dor Sousa Lima, em Prado, uma 
atividade realizada em parceria 
com a Associação Cultural “Ci-
dade Curiosa”.
 Participaram na iniciativa várias 
crianças com alguns dos seus 

familiares, numa tarde que se 
revelou bastante dinâmica e di-
vertida, onde os participantes 
tiveram a oportunidade de jogar 
vários jogos de tabuleiro, pondo 
em prática os seus conhecimen-
tos gerais e a capacidade de pen-
samento lógico.

  Os jardins da praça do Municí-
pio voltaram a ficar mais doces 
e coloridos com a 12ª edição da 
exposição “Pintar a Páscoa” e a 
exposição de “Maios”, as quais 
contou com a criatividade e ima-
ginação de várias entidades públi-
cas e privadas e algumas escolas 
do Concelho, na criação de cerca 

de 20 ovos da Páscoa, feitos em 
material reciclado e na elaboração 
de várias “coroas de Maios” tam-
bém feitos de vários materiais e 
flores naturais.
Estas iniciativas resultaram de 
uma parceria com a Escola Profis-
sional Amar Terra Verde (EPATV) 
e da Junta de Freguesia de Vila 

Verde e Barbudo com o Município 
e visam promover a criatividade 
das instituições, de forma a en-
volvê-las em projetos comuns, a-
ssim como incutir nos utentes das 
entidades participantes, o sentido 
estético e artístico.

FEIRINHA QUINHENTISTA
NA RIBEIRA DO NEIVA

  Decorreu, no dia 24 de abril, a Final 
Concelhia da 12ª edição do Con-
curso Nacional de Leitura, na Bi-
blioteca Professor Machado Vilela.
Concorreram na final alunos do 
1, 2 e 3º ciclo do Agrupamento 
de Escolas de Prado, do Agru-
pamento de Escolas de Moure e 
Ribeira do Neiva, do Agrupamen-
to de Escolas de Vila Verde e da 

Escola Secundária de Vila Verde.
O objetivo do concurso é pro-
mover, de forma lúdica, a leitura 
nas escolas e estimulá-la enquan-
to prática de conhecimento e de 
lazer entre os jovens, assim como, 
dar a conheecer autores da língua 
portuguesa e estrangeira, de dife-
rentes gerações e estilos literários.
Este concurso é promovido 

pelo Plano Nacional de Leitura, 
em articulação com a Rede de 
Bibliotecas Escolares, com a Di-
reção-Geral do Livro dos Arquivos 
e das Bibliotecas (DGLAB); com o 
Camões- Instituto da Cooperação 
e da língua; com a DGAE/DSEEPE, 
versão lusófona e com a RTP.  

  Decorreu, no dia 2 de maio, na Bi-
blioteca Professor Machado Vilela, 
a apresentação da mais recente 
obra do Dr. João Lobo. “A CUL-
PA e outros contos fantásticos”.
  A Sessão começou com a 
bonita atuação de Tiago Maia, 
aluno da Academia de Música 
de Vila Verde e prosseguiu com 
algumas palavras do editor da 

obra, Fernando Pinheiro, dedi-
cadas ao autor e aos presentes.
  O escritor Jaime Ferreri, que fez 
a apresentação literária do 15º 
título de João Lobo, cativou os 
convidados com a forma diver-
tida como descreveu a história, 
onde se “acredita que é possível 
criar na Terra uma sociedade per-
feita” e que, segundo o próprio 

autor, “procura exprimir algumas 
razões que nos acautelem dos 
avanços da ciência e da técnica”.

BIBLIOTECA DE VILA VERDE

JOÃO LOBO ESCREVEU SOBRE OS AVANÇOS DA CIÊNCIA 
E A CONSTRUÇÃO DE UMA SOCIEDADE PERFEITA
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AMBIENTE

  Durante o Mês de Março, o Mu-
nicípio de Vila Verde associou-se 
e promoveu uma série de ativi-
dades ligadas à sensibilização da 
preservação do meio ambiente. 
O objetivo teve por base aler-
tar os munícipes e em especial 
a comunidade escolar, para a 
relevância da proteção das es-
pécies animais e manutenção 
das florestas e rios do concelho. 
Dentro das atividades que foram 
acontecendo ao longo do mês, 
houve exposições de fotografia, 
várias sessões de sensibilização 
nas escolas, ações de controlo 
de espécies exóticas invasoras, 
peças de teatro e ações de re-
florestação em várias zonas do 
concelho. Todas estas práticas 
foram representadas pelo presi-
dente da Câmara Dr. António 

Vilela, pela Vereadora da Edu-
cação, Cultura e Ação Social, Dr.ª 
Júlia Fernandes, e pelo Vereador 
do Ambiente, Dr. Patrício Araújo.
É importante frisar a dedicação 
e o trabalho de todas as enti-
dades envolvidas neste projeto, 
nomeadamente dos agrupamen-
tos de escolas e escolas concelhias, 
da Equipa de Sapadores Florestais 
de Vila Verde, da Casa do Conheci-
mento e da STOL (Science Trough 
Our Lives), do grupo Ecorede/
Rede Ambiente, da Comunidade 
Intermunicipal do Cávado, entre 
outras, que se uniram numa causa 
comum e de extrema importância, 
contribuindo, assim, para um con-
celho mais informado e preocu-
pado com as questões ambientais.

SESSÕES DE SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTEAL NAS 
ESCOLAS DO CONCELHO DIA DA ÁRVORE E DA POESIASENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL TINBAGEXPOSIÇÃO VILA VERDE MAIS VERDE

MARÇO, MÊS DO AMBIENTE

LIMPEZA DA RIBEIRA DE QUINTAS - FORAM RETIRADOS
 DA RIBEIRA CERCA DE 300 KG DE RESÍDUOS VARIADOS

  O Município de Vila Verde em 
parceria com a Junta de Freguesia 
de Vila Verde e Barbudo realizou 
no sábado, 14 de abril, uma ação 
de limpeza à Ribeira de Quintas. 
Durante toda a manhã de sába-
do, autarcas da Junta de Fregue-
sia de Vila Verde e Barbudo, 
funcionários do Município de 
Vila Verde, representantes da 
Katavus e o Grupo de Escutei-
ros da Loureira , participaram na 
limpeza de  cerca de 100 metros 
da ribeira de Quintas, a contar 
da respectiva foz no rio Homem.

Segundo os promotores foram 
retirados da ribeira cerca de 300 
kg de resíduos variados, tais 
como têxteis, plásticos, calçado, 
latas, materiais de construção, 
garrafas de plástico, etc.
Também se fez a desobstrução 
da linha de água retirando tron-
cos caídos, ramos e várias videi-
ras selvagens que já atravessa-
vam de uma margem para outra.

 Sendo a correta seleção dos re-
síduos uma grande lacuna nas 
famílias do concelho, a Quercus 
em parceria com a Câmara Muni-
cipal de Vila Verde, realizou du-
rante o mês de abril e mês de 
maio, um ciclo de palestras, en-
quadrada  na “Campanha Inter-
municipal para  Recolha Seletiva 
e Compostagem Doméstica no 
Cávado”, dinamizadas pelo Pro-
fessor José Rodrigues e pela Pro-

fesssora Isabel Faria, na Escola EB 
2 e 3 de Vila Verde, na Monsenhor 
Elísio Araújo, na Secundária de 
Vila Verde, na Escola Profissional 
Amar Terra Verde, no Agrupamen-
to de Escolas de Moure e Ribeira 
do Neiva e no Agrupamento de 
Escolas de Prado.
  As palestras tiveram por base 
a explicação do ciclo da matéria 
orgânica, alertando para o proble-
ma da má separação dos resíduos 

sólidos urbanos. O objetivo desta 
campanha é promover a utilização 
de um compostor doméstico, tan-
to nas escolas como em casa.
  No final, todos os alunos que 
participaram, puderam perceber 
o funcionamento do compostor, 
com uma demonstração prática, e 
cada escola recebeu um exemplar, 
de forma a poder, assim, iniciar a 
sua própria compostagem.
 

ESCOLAS DO CONCELHO ESTÃO AGORA MAIS PREPARADAS 
PARA A REALIZAÇÃO DA COMPOSTAGEM DOMÉSTICA
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DELIBERAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VERDE

REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO 
ARRENDAMENTO PARA ESTRATOS
SOCIAIS DESFAVORECIDOS

 DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
DE VILA VERDE

CÃMARA MUNICIPAL

Reunião ordinária de 22 de janeiro de 2018 

A Câmara deliberou, por unanimidade, informação relativa a prémios a atribuir no âmbito da Gala 
Namorar Portugal e Desfile de Acessórios de Moda.
A proposta de Alteração do Regulamento do PDM, para aprovação do Relatório da Discussão Públi-
ca, foi aprovada por unanimidade.
A Câmara aprovou, por unanimidade, submeter a discussão pública o Projeto de Regulamento Mu-
nicipal de Apoio ao Arrendamento para Estratos Sociais Desfavorecidos.
Fora, aprovados, por unanimidade, os contratos interadministrativos com os agrupamentos de 
escolas do concelho.
A Câmara deliberou, por maioria, aprovar uma informação atinente à utilização do saldo de gerên-
cia de 2017 para o cálculo dos fundos disponíveis para o ano de 2018, assim como a propostas de 
logotipo do Município de Vila Verde e respetivo manual de normas para usos do mesmo.
A atribuição de um subsídio de 6 300€ ao Vilaverdense F.C. para fazer face às despesas no âmbito da 
deslocação ao estádio de Alvalade, nos oitavos de final da Taça de Portugal, foi aprovada por unan-
imidade. As propostas de constituição de fundos de maneio para o ano de 2018, de orçamentação e 
gestão das despesas com pessoal para 2018 e relativa à constituição de um Fundo de Maneio para 
a CPCJ foram aprovadas por unanimidade. 
Foi ainda deliberado, por unanimidade, atribuir apoio de 500€ à Associação Cultural, Desportiva e 
Recreativa de Oleiros para fazer face às despesas com a participação no Campeonato de Futebol 
de Rua do Vale do Cávado.

Reunião ordinária de 5 de fevereiro de 2018

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, determinar o início ao procedimento de alteração 
de Pormenor da Zona Envolvente à Igreja Matriz de Vila Verde e qualificar a alteração do Plano de 
Pormenor da zona envolvente à Igreja Matriz de Vila Verde.
Foram aprovadas por unanimidade propostas referentes ao procedimento de concurso tendente à 
execução das seguintes empreitadas: “Requalificação e Modernização da Escola Básica de Prado” e 
“Rede de Saneamento da Freguesia de Prado”. 
Mereceram aprovação unânime a composição do Conselho Municipal de Educação para o atual 
mandato autárquico e a indicação de representante e suplente da Câmara Municipal nos órgãos 
da ATAHCA

Reunião ordinária de 19 de fevereiro de 2018 

A informação atinente à atribuição de apoio financeiro à APPACDM de Braga, no montante de 7. 
755€, para transporte dos utentes que frequentaram o Centro de Atividades Ocupacionais do ano 
letivo 2016/2017.
A Câmara aprovou, por unanimidade, a minuta do contrato de empreitada de obras públicas desig-
nada “Rede de Saneamento da Freguesia de Vila de Prado”, assim como uma proposta de adesão 
ao protocolo BioVespa, para luta contra a Vespa das Galhas do Castanheiro e proposta de consti-
tuição de Servidão Permanente de Passagem de Utilização Pública dos terrenos destinados à con-
strução do troço Praia do Faial – Praia do Mirante, da Ecovia do Cávado e, bem assim, a requisição 
de Declaração de Utilidade Pública, junto do Governo competente para a constituição de Servidão 
Administrativa Permanente de Passagem de Utilização Pública das parcelas de terreno destinadas 
à construção do Troço Praia do Mirante – Praia de Porto Carrero, da mesma Ecovia.

Reunião ordinária de 5 de março de 2018 

Foi aprovado o Acordo de Cooperação no âmbito do Projeto Equipa de Promoção do Sucesso 
Educativo no âmbito da Equipa Multidisciplinar, a celebrar entre o Município de Vila Verde, a Cruz 
Vermelha Portuguesa – delegação de Braga, o Agrupamento de Escolas de Prado e o Agrupamento 
de Escolas de Vila Verde, ao nível do Plano Integrador e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar.
A Câmara deliberou, por unanimidade, indeferir a impugnação administrativa apresentada pelo 
concorrente BG BUILD GROW SA, no âmbito do procedimento designado Requalificação e Mod-
ernização da Escola Básica de Vila Verde.
A proposta de procedimento para alteração do Regulamento do PDM foi aprovada por unanimi-
dade.
A Câmara aprovou também, por unanimidade, a minuta do contrato de empreitada de obras públi-
cas designada “Requalificação e Modernização da Escola Básica de Vila Verde. 

Reunião ordinária de 19 de março de 2018 

A informação relativa à renovação do apoio à frequência gratuita das Piscinas Municipais para as 
crianças e jovens portadores de multideficiência e deficiência motora e que frequentam o Agru-
pamento de Escolas da Vila de Prado foi aprovada por unanimidade. Foi igualmente aprovada, 
por unanimidade, a informação respeitante à Revisão n.º 1 ao Orçamento da Receita para o Ano 
Económico de 2018 foi aprovada.
Também mereceram consenso a atribuição de um subsídio de quinhentos euros à Irmandade do 
Senhor dos Passos da Paróquia de Prado Santa Maria, para as reparações necessárias aos “guiões” 
e “andores” que integram a procissão do Senhor dos Passos, assim como a celebração de protocolo 
de colaboração entre o Município de Vila Verde e o Conselho Económico de Sampaio de Azões, para 
a concretização das obras de requalificação da envolvente da respetiva Igreja Paroquial.  

Reunião ordinária de 9 de abril de 2018

A Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, um voto de louvor ao Vilaverdense Futebol Clube, 
como reconhecimento do excelente trabalho realizado pelos seus dirigentes e treinadores e pelo 
mérito desportivo das(os) jovens atletas que muito dignificam este mesmo clube e o concelho de 
Vila Verde.
Foi ainda aprovado, também por unanimidade, um voto de louvor ao atleta Tiago Alves pela sua 
prestação desportiva na modalidade de Taekwondo em representação do Grupo Desportivo de 
Prado, saudando assim o seu valoroso empenho, trabalho e dedicação numa campanha desportiva 
que resultou no engrandecimento do seu clube e na dignificação do concelho de Vila Verde.
O Plano de Transportes Escolares para o ano letivo 2018/2019 foi aprovado por unanimidade.
A Câmara deliberou, por unanimidade, submeter à próxima sessão da Assembleia Municipal o Pro-
jeto de Regulamento Municipal de Apoio ao Arrendamento para Estratos Sociais Desfavorecidos.

Reunião ordinária de 19 de abril de 2018 

A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um apoio financeiro de mil euros à coletividade 
Movimento de Jovens Oleirenses para aquisição de cavaquinhos, no âmbito da criação de uma 
Escola de Cavaquinhos na freguesia de Oleiros. Foi também consensual a atribuição de um apoio 
financeiro de três mil euros à Junta de Freguesia da Vila de Prado para comparticipar as despesas 
relacionadas com a realização do Concurso Pecuário integrado na “Feira dos Vinte”, na freguesia 
da Vila de Prado. 
Mereceu igualmente unanimidade o reconhecimento do relevante interesse público da Fábrica da 
Igreja Paroquial de Pico de Regalados e, bem assim, a concessão de isenção de taxas ao abrigo do 
n.º 3 do artigo 25.º - A do RLCTM em vigor. 
A Câmara Municipal aprovou, por maioria, a minuta de escritura de doação de um prédio urbano, 
situado no lugar de Vila de Baixo, na freguesia de Ponte, ao Centro Social do Vale do Homem. 
Foram também aprovadas por maioria as doações de um prédio urbano, sito no lugar de Covelo, 
na União de Freguesias do Vade, e de um prédio denominado “Bouça do Pontido”, sito no lugar do 
Senhor, da freguesia de Lanhas, ao Centro Social da Paróquia de Covas e ao Centro Social do Vale 
do Homem, respetivamente.
Os documentos da Prestação de Contas relativa ao ano de 2017 foram aprovados por maioria.
A Câmara deliberou, por unanimidade, submeter à Assembleia Municipal, para aprovação, a sus-
pensão do Plano de Saneamento Financeiro. As alterações ao Mapa de Pessoal/2018 com a criação 
de um posto de trabalho no Serviço de Ação Cultural e Desportiva, de um posto de trabalho/técnico 
superior de desporto e lazer, no mesmo serviço, de dez assistentes operacionais para a Divisão 
do Ambiente e Obras e de dois assistentes técnicos para a Divisão de Qualidade, Atendimento e 
Fiscalização  foram aprovadas por maioria, enquanto o reconhecimento da existência de 31 postos 
de trabalho que correspondem a necessidades permanentes do município cujo vínculo jurídico era 
inadequado, foi aprovado por unanimidade.

Sessão ordinária de 26 de fevereiro de 2018 

O ponto “deliberar sobre a nomeação do Conselho Municipal de Educação, para o atual man-
dato autárquico, nos termos da proposta apresentada pela Câmara Municipal, ressalvando-se 
que o representante do Conselho Municipal da Juventude, proposto pela Câmara Municipal 
será a cidadã constante da minuta da ata da reunião de vinte de fevereiro deste ano, cuja cópia 
foi remetida ao órgão deliberativo, com a indicação da cidadã Branca Sofia Ferreira Malheiro”, 
foi aprovado por unanimidade.
A proposta apresentada pela Câmara Municipal que se refere à alteração do Regulamento do 
Plano Diretor Municipal (PDM) foi aprovada por unanimidade

Sessão extraordinária de 28 de março de 2018

A Revisão número um ao Orçamento da Receita para o ano económico de dois mil e dezoito 
foi aprovada por unanimidade.

C Â M A R A   M U N I C I P A L   D E   V I L A   V E R D E

AVISO

---Dr. António Fernando Nogueira Cerqueira Vilela, Presidente da Câmara Municipal de Vila 
Verde:---------------------------------------------------------------------------------------------------------
------Torna público, para cumprimento do estipulado no artigo 139º, do Código do Procedi-
mento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei nº4/2015 de 7 de janeiro, conjugado com 
o artigo 56º do Anexo I,  da Lei nº75/2013, de 12 de setembro, que por deliberação da sessão 
da Assembleia Municipal, realizada em trinta de abril de dois mil e dezoito, na sequência da 
deliberação tomada em reunião ordinária, do órgão executivo realizada  no dia nove de abril 
de dois mil e dezoito, foi aprovado por unanimidade o Regulamento Municipal de Apoio ao 
Arrendamento para Estratos Sociais Desfavorecidos, tendo sido procedida de consulta e apre-
ciação pública.----------------------
------ Para constar e devidos efeitos se publica o presente e outros de igual teor, sendo  afixa-
dos nos lugares do estilo, no sítio da Internet, e boletim da autarquia local e outros de igal.-
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 –---- 02 de maio  de 2018  O Presidente da Câmara, Dr. António Fernando Nogueira Cerqueira 
Vilela.--------------------------------------------------------

REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ARRENDAMENTO PARA ESTRATOS SOCIAIS 
DESFAVORECIDOS 

 PREÂMBULO

 Considerando que o direito à habitação é um direito fundamental que assiste a todas as pes-
soas, encontrando-se consagrado no artigo 65.º, da Constituição da República Portuguesa;
 Considerando o novo quadro legal de atribuições das autarquias locais, fixado no Anexo 
I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na redação atual, nos termos do qual constituem 
atribuições dos municípios a promoção e salvaguarda dos interesses próprios das respetivas 
populações, designadamente, no que respeita à habitação (alínea i), do n.º 2, do artigo 23.º, 
da referida Lei);
 Considerando que cada vez mais é necessária a participação dos municípios no âmbito da 
ação social, com vista à progressiva inserção social e à melhoria das condições de vida das pes-
soas e famílias carenciadas, no âmbito das suas atribuições, em conformidade com a alínea h), 
do citado n.º 2, do artigo 23.º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro;
 Considerando que a aposta em iniciativas municipais de apoio social e económico especial-
mente dirigidas àqueles estratos da população, no que concerne, em especial, a uma hab-
itação condigna, promovendo a  sua qualidade de vida; 
 Considerando que é de relevante importância, nos domínios social e económico, a  consa-
gração de um conjunto de medidas tendentes à atribuição de um apoio económico ao ar-
rendamento de habitações a estratos sociais desfavorecidos, por parte do Município de Vila 
Verde;

 Considerando, atento o que antecede,  que o apoio ao arrendamento a estratos sociais des-
favorecidos ou dependentes, pelos meios adequados e nas condições constantes de Regula-
mento Municipal, constitui um relevante desiderato público;

 Considerando, por último, que o respetivo Projeto de Regulamento foi objeto de consulta 
pública, para cumprimento do disposto no artigo 101.º, do Código do Procedimento Adminis-
trativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro.

 No uso da competência prevista nos artigos 112.º e 241.º, ambos da Constituição da República 
Portuguesa, prevista na alínea k), do n.º 1, do artigo 33.º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, conjugada com a alínea g), do n.º 1, do artigo 25.º, do mesmo diploma legal, a 
Assembleia Municipal de Vila Verde, através da deliberação tomada na sessão ordinária de 30 
de abril de 2018, na sequência da proposta da Câmara Municipal, na sua reunião ordinária de 9 
de abril de 2018, procedeu à aprovação do Regulamento Municipal de Apoio ao Arrendamento 
para Estratos Sociais Desfavorecidos. 

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 1.º
Lei habilitante 

 O presente Regulamento é elaborado ao abrigo do disposto no artigo 241.º, da Constituição 
da República Portuguesa, e nos artigos 23.º, n.º 2, alínea i), 33.º, n.º 1, alínea k), conjugado com 
o artigo 25.º, n.º 1, alínea g), todos do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 

Artigo 2.º
Âmbito e objeto

1. O presente Regulamento aplica-se à área geográfica do concelho de Vila Verde e tem por 
objeto a definição dos princípios gerais e das condições de acesso às comparticipações finan-
ceiras a conceder pelo Município em matéria de arrendamento habitacional.
 2. O presente Regulamento tem por objeto determinar a atribuição de apoio económico ao 
arrendamento de habitações a estratos sociais desfavorecidos, quando  seja inviável o alo-
jamento em habitação social por parte do Município de Vila Verde.

Artigo 3.º 
Definições

Para efeitos do presente Regulamento, entende-se por:
1.  “Acordo de Acompanhamento Social”, o conjunto articulado e coerente de ações faseadas 
no tempo, estabelecido de acordo com as características e condições do agregado familiar 
beneficiário, que promova a criação de condições necessárias à gradual autonomia, com vista  
à sua plena inclusão;

2. “Agregado familiar”, o conjunto de pessoas que residem em economia comum na hab-
itação arrendada, constituído este pelo/a arrendatário/a e por: 
Cônjuge ou pessoa que viva em união de facto com o arrendatário/a há mais de dois anos,
Parentes ou afins maiores  na linha reta ou até ao 3.º grau da linha colateral, 
Parentes ou afins menores na linha reta ou na linha colateral;
Adotantes, tutores e pessoas a quem o requerente esteja confiado por decisão judicial ou 
administrativa de entidades ou serviços legalmente competentes para o efeito,
Adotados e tutelados pelo/a requerente ou qualquer dos elementos do agregado familiar, 
crianças e jovens confiados por decisão judicial ou administrativa de entidades ou serviços 
legalmente competentes para o efeito ao requerente ou a qualquer dos elementos do 
agregado familiar;
3.  “Dependente”, o elemento do agregado familiar que seja menor ou, tendo idade infe-
rior a 26 anos, frequente estabelecimento de ensino e não aufira rendimento mensal bruto 
superior ao indexante dos apoios sociais;
4. “Pessoa com deficiência”, a pessoa com grau comprovado de incapacidade igual ou 
superior a 60 %; 
5. “Doenças crónicas”, as doenças de longa duração, potencialmente incapacitantes e 
clinicamente comprovadas;            
6. “Renda mensal”, a correspondente a uma prestação pecuniária mensal a pagar pelo 
arrendatário/a ao senhorio pelo uso habitacional, de acordo com o prescrito no 1075.º, 
do Código Civil; 
7. “Despesas dedutíveis”, o valor resultante da soma das despesas relativas aos descon-
tos obrigatórios para a Segurança Social e para a Autoridade Tributária, bem como para 
a saúde, educação, pensões de alimentos e despesas relativas ao consumo de água, luz e 
gás, sendo todas as despesas relativas à média mensal dos últimos três meses;
 8.  “Rendimento anual ilíquido”, o valor correspondente à soma dos rendimentos anuais 
iliquidos auferidos pelos elementos do agregado familiar, durante o ano civil anterior ao 
pedido, sem dedução de quaisquer encargos, sendo contabilizados para a determinação 
dos rendimentos anuais ilíquidos do agregado familiar os rendimentos provenientes de:
Trabalho dependente,
Trabalho independente,
Rendimentos de capitais,
Rendimentos prediais,
Pensões,
Prestações sociais compensatórias da perda ou inexistência de rendimentos de trabalho 
(doença, desemprego, maternidade e Rendimento Social de Inserção),
Outras atividades não declaradas e não oficializadas;
9. “Rendimento mensal per capita”, o rendimento mensal disponível por elemento do 
agregado familiar que resulte da aplicação da fórmula prevista no artigo 5.º, do presente 
Regulamento.
10. “Residência permanente”, a habitação onde o agregado familiar reside, de forma es-
tável e duradoura, e que constitui o respetivo domicílio para todos os efeitos, incluindo 
para efeitos fiscais;
11. “Retribuição Mínima Mensal Garantida (RMMG)”, a remuneração mínima mensal le-
galmente definida;
12. “Situação de carência económica”, a situação de risco de exclusão social em que o in-
dividuo/família se encontra, por razões conjunturais ou estruturais,  com um rendimento 
mensal per capita igual ou inferior a 30% do valor da Remuneração Mínima Mensal Gar-
antida em vigor à data da apresentação do respetivo requerimento.

Artigo 4.º
Condições gerais de acesso

1. Podem requerer a atribuição dos apoios previstos no presente Regulamento, as pes-
soas e os agregados familiares em situação de comprovada carência económica, desde 
que reúnam, cumulativamente, as seguintes condições:
Ter idade igual ou superior a 18 anos;
Residir na área do Município há, pelo menos, três anos em regime de permanência;
Não possuir o/a requerente ou qualquer membro do respetivo agregado familiar qualquer 
bens imóveis destinados a habitação;
Não possuir património mobiliário  de valor superior a dois mil euros, no que se  refere a 
depósitos à ordem, depósitos a prazo, contas poupança, ações, certificados de aforro e 
outros ativos financeiros;
Não possuir veículo automóvel de valor superior a cinco mil euros, avaliado segundo os 
critérios expressos nas tabelas do portal do automóvel ou outro similar que se revele idó-
neo para o efeito;
Não ser titular de rendimentos prediais, nem proprietário de quaisquer prédios urbanos 
ou rústicos;
Ser titular de contrato de arrendamento válido;
Ter um rendimento mensal per capita igual ou inferior a 30% do salário mínimo legal-
mente previsto, ou uma renda mensal correspondente a um valor superior a 50% do rendi-
mento mensal bruto total do agregado familiar;
Não ser o/a requerente ou qualquer membro do respetivo agregado familiar beneficiário/a 
de outros apoios para a habitação, nomeadamente programas de financiamento pro-
movidos pelo Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana, ou outras entidades, ou seja 
titular de uma habitação social já atribuída, sem prejuízo do disposto do n.º 2, do presente 
artigo;
Não tenham quaisquer dívidas para com o Município de Vila Verde, ou, em caso de pa-
gamento prestacional, cumpram os planos de pagamento que lhes tenham sido estabel-
ecidos.
2. O/A requerente deve fornecer os  elementos de prova adicionais que venham a ser so-
licitados pelos competentes serviços municipais, necessários ao apuramento da situação 
de carência económica e social dos membros do agregado familiar, bem como subscrever 
um acordo de compromisso que integre as ações de inserção e apoio social consideradas 
relevantes para a promoção da melhoria das suas condições de vida.
3. O presente Regulamento não é aplicável quando se verifique que os senhorios e os ar-
rendatários interessados são parentes ou afins na linha reta ou até ao 3.º grau da linha 
colateral. 
4. Constituem condições especiais de acesso à atribuição de apoio ao arrendamento hab-
itacional pessoas vítimas de violência doméstica, desde que apresentem o documento 
comprovativo do estatuto de vítima emitido por entidade competente, apenas quando   
encaminhadas por instituições que se dediquem à defesa e proteção de pessoas vítimas 
de violência doméstica.

Artigo 5.º
Cálculo do rendimento mensal per capita

O rendimento mensal do agregado familiar é calculado de acordo com a seguinte fórmula:
RM = (R-D) / N
Sendo que:
RM – Rendimento Mensal 
R= Rendimento anual ilíquido do agregado familiar [n.º 8, do art.º 3º, do presente Regu-
lamento]
D = Despesas dedutíveis [n.º 7, do artigo 3.º, do presente Regulamento]
N = Número de elementos que compõem o agregado familiar.

Artigo 6.º
Tipo e natureza dos apoios

1. O apoio prestado pelo Município tem caráter temporário e intransmissível. 
2. O apoio concedido no âmbito do presente Regulamento está limitado à dotação orça-
mental aprovada para o efeito.  
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SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS
 

CAPITULO II
PROCESSO ADMINISTRATIVO

Artigo 7.º 
Pedido de apoio

1. O pedido de apoio deve ser formalizado pelo/a titular do contrato de arrenda-
mento, mediante requerimento escrito, cujo formulário pode ser fornecido pelo 
Município, instruído com os seguintes documentos:
Fotocópia da declaração de IRS relativa ao ano civil que anterior a que se refere 
o pedido ou, na sua falta, declaração dos rendimentos ilíquidos mensais, ou, em 
caso de isenção, declaração comprovativa emitida pela Autoridade Tributária;
Documento comprovativo da pensão ou de reforma;
Declaração do Rendimento Social de Inserção emitido pelo Serviço de Segu-
rança Social, se for o caso;
Documentos comprovativos de inscrição no Instituto de Emprego e Formação 
Profissional e/ou declaração relativa ao montante do apoio de desemprego 
atribuído e ao seu termo, se for o caso;
Documentos comprovativos das despesas mensais fixas referentes aos últimos 
três meses, nomeadamente, encargos de habitação (renda, água, eletricidade, 
gás e saúde);
Atestado(s) passado(s) pela(s) Junta(s) de Freguesia da(s) área(s) de residência 
do agregado, onde conste o tempo de permanência no Concelho, bem como a 
composição do agregado familiar;
Fotocópia do contrato de arrendamento;
Fotocópia do último recibo de renda;
Declaração de frequência escolar, emitida pelo respetivo estabelecimento de 
ensino;
Certidão comprovativa da situação financeira, no que concerne ao cumprimento 
da alínea d), do n.º1, do artigo 4.º, do presente Regulamento;
Certidão negativa emitida pela Autoridade Tributária relativa à titularidade de 
bens imóveis por parte de todos os elementos que compõem o agregado familiar 
e de todos os membros que dele declarem fazer parte;
Documento comprovativo da incapacidade para o trabalho, e comprovativos 
médicos das situações de doenças crónicas ou prolongadas e/ou de deficiência, 
se for o caso;
Declaração comprovativa da regulação das responsabilidades parentais e pen-
são de alimentos;
Documento único automóvel ou certidão permanente do registo automóvel 
relativo aos registos em vigor, emitida pela competente conservatória.
2. O Município reserva-se o direito de solicitar os elementos complementares 
que julgue necessários para uma melhor avaliação do pedido de apoio social 
apresentado. 
3. Durante o período da concessão do apoio, o Município pode solicitar ao ben-
eficiário a prestação de informações ou a apresentação de documentos que en-
tenda necessários para efeitos de acompanhamento e reapreciação.

Artigo 8.º
Decisão

A decisão sobre os pedidos de apoio ao arrendamento para estratos sociais des-
favorecidos, no âmbito do presente Regulamento,  é da competência do Presi-
dente da Câmara Municipal.

Artigo 9.º
Critérios de ponderação

Para apreciação e decisão dos pedidos de apoio ao arrendamento são fixados 
os critérios de ponderação resultantes da aplicação da matriz de classificação 
constantes do Anexo II, do presente Regulamento.

Artigo 10.º
Deveres dos/as beneficiários/as 

Constituem obrigações do beneficiário e demais elementos do agregado famil-
iar: 
1. Comunicar ao Município, num prazo não superior a trinta dias, qualquer al-
teração dos elementos apresentados no procedimento administrativo de con-
cessão dos apoios previstos no presente Regulamento;
2. Entregar no Município, até ao dia oito de cada mês, o comprovativo do paga-
mento da renda.

Artigo 11º 
Duração do apoio

1. O apoio ao arrendamento é atribuído pelo período de doze meses, podendo ao 
longo do seu período de vigência ser ajustado ou extinto, tendo em consideração 
eventuais alterações dos rendimentos do agregado familiar.
2. O apoio ao arrendamento é suscetível de renovação, a requerimento do/a 
interessado/a.
3. O pedido de renovação previsto no número anterior deve ser formulado, por 
escrito, junto do Município de Vila Verde, com a antecedência mínima de dois 
meses relativamente ao final do período de concessão do apoio.
4. A decisão de renovação deve ser proferida no prazo máximo de trinta dias, a 
contar da data da apresentação do respetivo pedido.

Artigo 12.º
Cálculo do apoio

O apoio ao arrendamento é calculado com base na fórmula enunciada no artigo 5.º.
A renda limite, tipo de habitação e dimensão do agregado familiar a ter em conta são os pre-
vistos no diploma que criou o “Porta 65” ou aquele que o venha a substituir.

Artigo 13.º
Tabela de benefícios

Quadro I

Escalão Rendimento mensal per capita  Valor do Apoio
A <ou igual a 20% SMN                150€
B Entre 20% e 25% SMN                100€
C Entre 25% e 30% SMN                  75€

c)   Verificando-se que a renda mensal do/a requerente corresponde a um valor superior a 50% 
do rendimento mensal bruto total do agregado familiar é aplicável o escalão A.

Artigo 14.º
Cessação dos apoios

1. São causas de cessação dos apoios atribuídos:
O não cumprimento do “Acordo de Acompanhamento Social”, por parte dos agregados fa-
miliares beneficiários;
A prestação de falsas declarações pelo/a beneficiário/a;
A existência de um outro apoio, atribuído por outra entidade destinado ao mesmo fim;
A alteração substancial e comprovada da situação socioeconómica do agregado familiar 
que não justifique a manutenção dos apoios, de acordo com os critérios de atribuição pre-
vistos no presente regulamento. 

2. Nos casos previstos no número anterior o Município reserva-se o direito de exigir a restitu-
ição do valor correspondente aos apoios atribuídos.

CAPITULO III
DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 15.º
Delegação de competências 

As competências atribuídas pelo presente Regulamento ao Presidente da Câmara Municipal 
podem ser delegadas nos Vereadores, com faculdade de subdelegação, nos termos previstos 
na lei.

Artigo 16.º
Dúvidas e omissões

As dúvidas ou omissões que surjam quanto à interpretação e aplicação do presente Regula-
mento são resolvidas pelo Presidente da Câmara Municipal.

Artigo 17.º
Entrada em vigor

O presente Regulamento entra em vigor no primeiro dia útil imediato à data  da sua publi-
cação, nos termos da lei. 

ANEXO I 
DECLARAÇÃO

__________________________________________, portador/a do bilhete de identi-
dade/cartão de cidadão n.º______________________, válido até_____________
________________________________________ __________________,residen-
te____________________________________________________________ ________________
______________________________________________________________________, 
  DECLARA, sob compromisso de honra, que correspondem à verdade todas as 
declarações prestadas no requerimento apresentado, informando, ainda, que não beneficia 
de qualquer apoio destinado ao  mesmo fim e que não usufrui de quaisquer outros rendimen-
tos para além dos declarados.____________

 Vila Verde, ___de_____________________, de 20___O/a Declarante,

DESPACHO N.º 8724/2018
- Subdelegação de competências -

Considerando que, por despacho proferido pelo Ex.mo Senhor 
Presidente da Câmara Municipal, em 24 de outubro de 2017, reg-
istado sob a ref.ª i/17594/2017, foram delegadas no signatário as 
competências para decidir todos os assuntos relacionados com a 
gestão e direção dos recursos humanos afetos aos serviços mu-
nicipais;

Considerando a Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro, que esta-
belece o programa de regularização extraordinária dos vínculos 
precários, determina  no n.º 4 do artigo 10.º que, o aviso de ab-
ertura do procedimento concursal é apenas publicitado na Bolsa 
de Emprego Público e na página eletrónica do órgão ou serviço, 
devendo o respetivo dirigente máximo notificar todos os interes-
sados;

Considerando, ainda, a urgência do procedimento concursal, con-
forme decorre do referido artigo 10.º;

Considerando, por fim, o que vem estabelecido no Estatuto do 
Pessoal Dirigente dos Serviços e Organismos da Administração 
Local e Regional do Estado, aprovado pela Lei n.º 2/2004, de 15 de 
janeiro, com as sucessivas alterações, adaptado à Administração 
Local, por força da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, com as suces-
sivas alterações,

Determino que, nos termos da Lei, sejam subdelegadas com-
petências na Chefe da Divisão de Recursos Humanos, Dr.ª Dulce 
Filipe, para proceder à notificação de todos os interessados, pre-
vista no artigo 10.º da Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro.

Vila Verde, em 04 de maio de 2018.
O Vereador da Qualidade, Ordenamento e Gestão do Território,
(ao abrigo do Despacho n.º 17594/2017, de 24/10/2017, publicitado 
através do edital n.º 87/2017) 

____________________________
- Manuel de Oliveira Lopes, Dr. -

Por despacho exarado pelo Ex.mo Sr. Presidente da Câmara Mu-
nicipal de Vila Verde , em 23 de outubro de 2017, foi designada 
como Responsável pelos Serviços de Execução Fiscal a Dr.ª Ângela 
Maria da Rocha Dias Pinheiro Costa, Chefe da Divisão Jurídica do 
Município de Vila Verde, como responsável pela tramitação pro-
cessual dos mesmos Serviços a Dr.ª Filipa Dantas Vilela, Técnica 
Superior, e para execução das inerentes tarefas administrativas 
no âmbito dos correspondentes processos a  Assistente Técnica 
Maria Lucília Lago Barbosa Gomes Dias, em conformidade com 
as atribuições da Unidade Orgânica previstas nos artigos 11.º, n.º 
2, alínea d), e 14.º, do Regulamento da Organização dos Serviços 
Municipais, e ao abrigo do disposto no n.º 2, do artigo 150.º, do 
Código de Procedimento e de Processo Tributário.

Através do despacho proferido, em 24 de outubro de 2017, pelo 
Ex.mo Sr.  Presidente da Câmara Municipal de Vila Verde, foi des-
ignada para desempenhar as funções de Oficial Público a Dr.ª Sofia 
Isabel Ferreira da Cruz e Sampaio de Freitas, Chefe da Divisão de 
Administração e Finanças, a quem compete exarar todos os con-
tratos de empreitada de obras públicas e aquisição de bens móveis 
e serviços, nos termos do disposto na alínea b), n.º 2, do artigo 
35.º, do Anexo I, da  Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.

Por despacho proferido, em 7 de maio de 2018, pelo Ex.mo Sr. 
Presidente da Câmara Municipal de Vila Verde,  foi designado 
como substituto da Oficial Público o Dr. Nuno Miguel Lomba da 
Mota, Técnico Superior adstrito à Unidade de Contratação Públi-
ca, a quem compete exarar todos os contratos de empreitadas de 
obras públicas e aquisição de bens móveis e serviços, nos termos 
do disposto na alínea b), n.º 2, do art. 35.º, do Anexo I, da  Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro.

ANEXO II 
 Matriz de Classificação (artigo 9.º)

Variáveis Categorias Pontos Coeficiente Classificação 

Risco Social

Violência doméstica 12

1,2

Isolamento social 9

Em processo de reabilitação 6

Outros motivos 0

Motivo do pedido
de apoio ao

arrendamento
habitação

Doença 10

1

Desemprego
8

Precariedade Profissional 6

Outros motivos 0

Tempo de
residência

no concelho

Mais de 5 anos 3

0,3De 3 a 5 anos 1

Inferior a 3 anos 0

Tipo de família

Família monoparental com menores a cargo 8

0,8

Família Nuclear com menores a cargo 6

Família alargada com menores a cargo 4

Família sem núcleo com outras pessoas com idade igual
ou superior a 65 anos

4

Outros tipos de família 0

Elementos
com

deficiência

Com 2 ou mais elementos 12

1,6Com 1 elemento 8

Sem elementos 0

Elementos
Com grau de
Incapacidade

igual ou superior
a 60.%

Com 2 ou mais elementos 8

0,8
Com 1 elemento 6

Sem elementos 0

Pessoas em
Idade ativa

com
incapacidade

Para o
trabalho

Com 2 ou mais elementos 6

0,8
Com 1 elemento 4

Sem elementos 0

Escalões de
Rendimento

Per capita em
função do

SMN

(0% - 5%) 25

3,5

(5% - 10%) 20

(10% - 20%) 15

(20% - 25%) 10

(25% - 30%) 5

Superior a 30% 0
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DESTAQUES
VÁRIOS GRUPOS DE ERASMUS 
EM VILA VERDE

6ª EDIÇÃO MOBICURTAS
DEDICADA À CIÊNCIA

  Foram recebidos, ao longo dos 
últimos meses no Município de 
Vila Verde, vários grupos de alunos 
e professores, estrangeiros e  por-
tugueses, participantes do projeto 
ERASMUS+.  
  Vindos de vários países da Eu-
ropa, os grupos visitaram algu-
mas escolas e espaços culturais 
do concelho, onde participaram 
em palestras, workshops, entre 

outras atividades de várias áreas, 
que pretendem estimular o em-
preendedorismo, a mobilidade 
e proporcionar aprendizagens, 
partindo da identidade cultural de 
cada região envolvida. 
  No decorrer do programa, houve 
várias atividades distintas, algu-
mas delas ligadas ao desporto, ao 
cyberbullying, à matemática, à co-
municação em inglês, ao uso das 

novas tecnologias e até atividades 
relacionadas com a problemática 
das condições de migração. 
  O balanço de todo este projeto 
não podia ter sido mais positivo. 
Os participantes ficaram agrada-
velmente encantados com a vis-
ita ao concelho, que lhes propor-
cionou uma experiência diferente 
no contexto educativo-cultural de 
Vila Verde.  

  A Casa do Conhecimento de Vila 
Verde recebeu, no dia 2 de maio,  
mais uma edição do “MobiCur-
tas”, que este ano teve como tema 
“Imagens de Ciência”.
   O projeto encontra-se a decorrer 
desde janeiro e ao longo de quatro 
meses foram desenvolvidos, em 
contexto escolar, diversas curtas-
metragem filmadas com  telemó-
vel, dedicadas a experiências 

científicas. Participaram neste 
projeto 101 alunos do 8º ao 12º 
ano da Escola EB 2 e 3 de Vila 
Verde, da Escola Monsenhor Elí-
sio Araújo, da Escola Secundária 
de Vila Verde, da Escola Profi-
ssional Amar Terra Verde, da EB 
2 e 3 de Prado e da Escola EB 2 e 
3 da Ribeira do Neiva. Durante 
a sessão foram apresentados 33 
vídeos, num total de 47 minutos, 

que mostraram de forma simples 
e dinâmica como realizar várias 
experiências científicas.
Ao longo deste período a equipa 
da Casa do Conhecimento deslo-
cou-se a cada escola para desen-
volver workshops, intitulados 
“Como se faz um spot de vídeo”.
 

  Foi pelas 14h30m, no Do-
mingo de Páscoa, que o Com-
passo Pascal da freguesia de S. 
Paio de Vila Verde, composto 
por sete cruzes, visitou o edi-
fício dos Paços do Concelho.
Os mordomos da Cruz, que 
este ano foram os Soldados 
da Paz dos Bombeiros Volun-
tários de Vila Verde, deram 
início às celebrações Pascais e, 

de seguida, o Padre Artur Gon-
çalves expressou as palavras 
de Deus a todos os presentes, 
num ambiente de confrater-
nização, fé e muita alegria.
A visita do Compasso Pascal ao 
edifício da Câmara já se tornou 
numa tradição, que é sempre 
vivida com boa disposição pe-
los munícipes que participam.

ALEGRIA NO MUNICÍPIO DE 
VILA VERDE NA RECEÇÃO
DO COMPASSO PASCAL PELO 
QUARTO ANO CONSECUTIVO

DELEGAÇÃO BRASILEIRA 
DOS MUNICÍPIOS DE PUIM E 
BREIJINHO DA NAZARÉ, 
EM VILA VERDE 
   A Delegação Brasileira lidera-
da pelos Prefeitos de duas loca-
lidades do Estado de Tocatins, 
Miyuki Hyashida (Breijinho 
da Nazaré) e Vladimir Oliveira 
Bastos (Puim) visitou os Paços 
do Concelho de Vila Verde, 
na presença do Presidente 
da Câmara Dr. António Vilela, 
no passado dia 21 de março.
O grupo que foi acompanhado 
pela Associação Empresarial 
do Vale do Homem (AEVH) 
está interessado na captação 

de investimentos portugueses 
nas áreas agrícola, saúde e 
educação. A delegação, visi-
tou a fábrica de produção de 
queijos, instalada no Parque 
Industrial de Gême, o Centro de 
Negócios de Oleiros, a Escola 
Profissional Amar Terra Verde  
e o Instituto Superior do Ave.
demonstrando também in-
teresse em produtos de ne-
cessidades transversais, in-
cluindo os locais, como por 
exemplo o vinho da região.

CASA DO CONHECIMENTO 
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NAMORAR PORTUGAL EM FRANÇA PARA CONQUISTAR 
CORAÇÕES À GRANDE E À PORTUGUESA

SIC INTERNACIONAL LEVOU AOS 
CINCO CONTINENTES PRODUTOS
NAMORAR PORTUGAL

A França também está, cada 
vez mais, a Namorar Portugal. A 
marca territorial do Município de 
Vila Verde voltou a participar na 
Feira de Nanterre, entre os dias 
23 e 25 de março, um certame 
organizado pela ARCOP com o 
apoio do Município de Nanterre. 
Uma iniciativa amplamente apre-
ciada pela forte comunidade 
portuguesa naquela região de 
França, que atrai também mui-
tos visitantes de diversas nacio-
nalidades e se destina a promover 
produtos regionais portugueses.
Durante a feira, houve um palco 
privilegiado de divulgação, pro-
moção e comercialização de 
produtos fabricados em Portu-
gal, bem como de divulgação 
turística dos diversos concelhos 
e regiões com presença na feira. 
Mais um passo sólido na con-
solidação internacional da marca 
Namorar Portugal, que continua a 
espalhar pelo país e pelo mundo as 

mensagens de amor dos Lenços da 
tradição minhota, contribuindo, 
em simultâneo, para preservação 
da tradição, a valorização da cultu-
ra e a dinamização da economia.

egido o nosso concelho para a 
instalação de mais esta unidade. 
A captação de investimento que 

promova o aumento da produção 
de riqueza e abra novas oportuni-
dades de trabalho para os vilaver-
denses, é prioritária no concelho 
de Vila Verde. A Câmara Municipal 

continua a fazer tudo o que estiver 
ao seu alcance para que a criação 
de emprego seja uma realidade.

 A marca Namorar Portugal es-
teve, recentemente, no pro-
grama da SIC Internacional “Alô 
Portugal”, apresentado pelo 
carismático e inconfundível José 
Figueiras, para continuar a espa-
lhar pelo mundo as mensagens 
de amor da genuína tradição do 
Minho. O programa contou com 
a presença da vereadora da Edu-
cação, Cultura e Ação Social do 
Município de Vila Verde, Dr.ª Júlia 
Fernandes, e de duas bordadeiras 
da Cooperativa Aliança Artesanal, 
que estiveram a bordar os Lenços 

Namorar Portugal, em direto para 
telespetadores de todo o mundo.
Durante a emissão, Júlia Fer-
nandes contou ao mundo a 
história de amor e carinho por 
trás de uma das mais conhe-
cidas e acarinhadas tradições 
lusitanas. Os Lenços do Amor
inspiram hoje dezenas de marcas, 
empresas, artistas… que criam os 
mais diversos produtos baseados 
nos desenhos e escritas de amor 
dos Lenços Namorar Portugal.

ALEGRIA NO MUNICÍPIO DE 
VILA VERDE NA RECEÇÃO
DO COMPASSO PASCAL PELO 
QUARTO ANO CONSECUTIVO

   Os turistas interessados em visi-
tar o Concelho de Vila Verde, vão 
poder fazê-lo de uma forma mais 
dinâmica e atrativa, usando duas 
Rotas Temáticas Audioguiadas, 
nomeadamente o “Caminho das 
Origens”, que se trata de um per-
curso automóvel de 110km por 
todo o Concelho e o “Caminho dos 
Lenços dos Namorados”, um per-
curso pedonal de 3km pelo Centro 
de Vila Verde.
Estas rotas aliadas à evolução da 
tecnologia, permite que os visi-
tantes conheçam os pontos turísti-

cos do nosso concelho, através de 
uma aplicação no telemóvel, dis-
ponível em português e em inglês, 
que faz o enquadramento históri-
co-cultural e/ou natural-paisagísti-
co das atrações turísticas, a partir 
de indicações sonoras muito preci-
sas das ruas e dos locais mais em-
blemáticos do Concelho e, sempre 
que faça sentido, com declarações 
dos habitantes locais. 
Os vinte equipamentos estão dis-
poníveis, de forma gratuita (me-
diante uma caução de 100 euros), 
na Loja Interativa do Turismo de 

Vila Verde, mas as rotas estão, 
também, acessíveis ao utilizador, 
através de QR Codes que per-
mitem descarregar a aplicação 
para o seu smartphone.
A Câmara Municipal de Vila Verde 
irá, ainda, estabelecer um pro-
tocolo com agentes privados 
do sector turístico – hoteleiros, 
empresários da restauração, en-
tre outros – a fim de permitir a 
devolução dos telemóveis nesses 
mesmos estabelecimentos, per-
mitindo assim ao turista a entrega 
durante, praticamente, 24 horas. 

As rotas audioguiadas foram apre-
sentadas no “Dia Internacional 
dos Monumentos e Sítios, com 
o tema “Património Cultural: de 
Geração em Geração”, 18 de abril, 
na Loja Interativa de Turismo de 
Vila Verde, numa sessão que con-
tou com a presença do Presidente 
da Câmara Municipal, Dr.António 
Vilela, da Vereadora da Educação, 
Cultura e Ação Social, Dr.ª Júlia 
Fernandes. Estiveram, ainda, pre-
sentes os alunos da turma do 11º 
ano do curso de Turismo da Escola 
Secundária de Vila Verde e vários 

vilaverdenses que quiseram par-
ticipar na iniciativa. 
No final todos fizeram, primeira 
vez, a Rota Pedonal do Caminho 
dos Lenços dos Namorados, um 
percurso de 3km que dá a conhe-
cer a história e as estórias do cen-
tro de Vila Verde, assim como a 
sua cultura, as suas artes mais 
modernas e a sua vivência.

APRESENTAÇÃO DAS ROTAS CULTURAIS AUDIOGUIADAS
“CAMINHO DOS LENÇOS DE NAMORADOS” E “CAMINHO DAS ORIGENS”
MAIS UM PASSO NA EVOLUÇÃO DO TURISMO DE VILA VERDE

TURISMO
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JUNTOS FAZEMOS VILA VERDE 

 O Mês do Romance encerrou tal 
como tinha começado. Um fim de 
semana recheado de atividades 
de celebração do amor, promoção 
da cultura, divulgação do terri-
tório e dinamização da economia. 
Ao longo de 38 dias consecutivos 
(26 de janeiro a 04 de março), foi 
alastrada uma densa atmosfera 
de amor e romance, de Vila Verde 
para o país e o mundo, trans-
portando consigo os sentimen-
tos e afetos da genuína tradição 
do Minho, nas escritas de amor 
dos Lenços Namorar Portugal.
A vereadora da Cultura do Mu-
nicípio de Vila Verde,Júlia Fer-
nandes,   não escondeu a sat-
isfação pelo sucesso de uma 
programação emotiva, que con-
quistou corações, deixando um 
sentido reconhecimento a todos 
os parceiros, mais de uma cen-
tena, que se juntaram ao Municí-
pio de Vila Verde para dar corpo 
a um programa diversificado e 
atrativo que colocou Vila Verde em 
alta, numa época habitualmente 
baixa para o turismo nacional.
 A sessão de encerramento ficou 
marcada pelo “Cantinho das Noi-
vas” e a vereadora da Cultura con-
gratulou os novos parceiros pela 
qualidade dos produtos e deixou 
também uma palavra de agradeci-

mento ao grupo Sérgio Mirra, em-
baixador da cultura portuguesa, 
tanto pelo repertório musical, 
como pela indumentária, que in-
corpora os motivos dos Lenços 
Namorar Portugal bordados pelas 
experientes mãos das bordadeiras 
da Cooperativa Aliança Artesanal. 
A Marca Namorar Portugal pre-
para-se para solidificar presença 
nos mercados internacionais
Presente na sessão, o presidente 
do Município de Vila Verde deu as 
boas-vindas aos novos elemen-
tos da “grande família Namorar 
Portugal”, que conta já com 67 
produtores. António Vilela sub-
linhou o engenho e a enorme ca-
pacidade criativa dos parceiros, 
que tem valido à marca territorial 
do Município de Vila Verde uma 
forte taxa de penetração nos mais 
diversos mercados (calçado, ves-
tuário, decoração, agroalimen-
tares, acessórios de moda, mo-
biliário…). O edil sublinhou ainda 
que a densa programação do Mês 
do Romance se pretende afirmar 
como um palco privilegiado para 
que as pessoas possam expor e di-
vulgar o seu talento, tanto a nível 
da criação de produtos, como 
no programa cultural associado.

ENCERRAMENTO DO MÊS DO ROMANCE COM SEN-
TIMENTO DE DEVER CUMPRIDO E PROMESSA DE 
MAIS AÇÕES LIGADAS AO NAMORAR PORTUGAL

MÊS DO ROMANCE 

NAMORAR PORTUGAL


