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EDITAL N° 26/ 2018

------Dr. Antonio Fernando Nogueira Cerqueira ViIeIa, Presidente da Cémara Municipal de
ViIa Verde: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Toma ptlblioo, para oumprimento do estipulado no artigo 56° do Anexo I da Lei n°
75/2013, de 12 de setembro de que, em reuniéo do executivo, realizada em 19 de abril
do oorrente, foram tomadas as seguintes deliberaooes, com efioécia externa: -----------------------Deliberar, por maioria, com abstengéo do Senhor Presidente da Cémara, aprovar a
ata da reuniao ordinaria de 09 de abril 2018. O Senhor Presidente absteve-se por néo ter
estado presente na reuniao a que diz respeito a aIudida ata. ---------------------------------------------Tomar oonhecimento dos despachos proferidos pelo Senhor Vereador do Ambiente,
Despono e Atividades Eoonomicas, em prooessos de forneoimento de agua e reoolha de
éguas residuais domésticas. ---------------------------------------------------------------------------------------Tomar conhecimento da Informagao, prestada pela Chefe da Diviséo de Recursos
Humanos, reIativa a proposta n°990 de 17 de janeiro de 2018 e relaoionada com a
orgamentaoéo e gestao das despesas com pessoaI/opoéo gestionaria — resposta da
DGAL. Os Senhores Vereadores do Partido Sooialista proferiram a deolaragao de voto
inserta na respetiva minuta. ----------------------------------------------------------------------------------------Deliberar, por unanimidade, ratificar a emissao do parecer favorével tendente a
emissao de cenidao de oompropriedade, referente ao prooesso 03/2018/177, em nome de
Joéo de Lima Batista. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Deliberar, por unanimidade, atribuir o apoio ﬁnanoeiro no montante de 1.000,00 €
(mil euros), a ooletividade Movimento de Jovens Oleirenses, para aquisigao de
Cavaquinhos, no émbito da criaoéo de uma Esoola de Cavaquinhos na freguesia de
Oleiros. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberar, por unanimidade, atribuir um apoio finanoeiro no montante 3.000,00€ (trés
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mil euros), a Junta de Freguesia da Vila de Prado, para comparticipar nas despesas
relacionadas com a realizacao do Concurso Pecuario integrado na “Feira dos Vinte”,
naquela freguesia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberar, por unanimidade, reconhecer o seu relevante interesse publico e conceder
a isengao de taxas ao abrigo do n.° 3, do artigo 25°-A do RLCTM em vigor, referente ao
processo 01/2002/2417, em nome de Fabrica da Igreja Paroquial de Pico de Regalados.-—----Deliberar, por unanimidade, apoiar a renda da munlcipe Maria Goncalves Teixeira,
residente na Rua Maria do Cetl Vilhena da Cunha, n°71, 1° andar, freguesia de Vila Verde
e Barbudo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------—----Deliberar aprovar, por maioria, com a abstencao dos Srs. Vereadores do PS, a minuta
da escritura de doaoao de um prédio urbano, composto por um ediflcio de um pavimento,
com Iogradouro, sito no lugar de Vila de Baixo, freguesia de Ponte, ooncelho de Vila
Verde, descrito na Consen/atoria do Registo Predial de Vila Verde sob o ntimero
quinhentos e noventa e oito/dois mil e dez onze vinte e seis - Ponte, inscrito na matriz
respetiva sob o artigo 167, ao Centro Social do Vale do Homem, com sede na Rua
Francisco Sa Carneiro, da freguesia de Lanhas , ooncelho de Vila Verde. Os Senhores
Vereadores do Partido Socialista e o Senhor Presidente da Cémara, proferiram a
declaracoes de voto insertas na respetiva minuta. ------------------------------------------------------

------Deliberar aprovar, por maioria, a minuta da escritura de doacao de um prédio urbano,
composto por um ediflcio de rés-do-chao, alpendre e Iogradouro, sito no lugar de Covelo,
Uniao das Freguesias do Vade, ooncelho de Vila Verde, descrito na Conservatoria do
Registo Predial de Vila Verde sob o ntimero mil quatrocentos e oito/ dois mil e onze zero
um dezassete, da extinta freguesia de Covas, inscrito na matriz respetiva sob o artigo
899, ao Centro Social da Paroquia de Covas, com sede no Iugar da Igreja, freguesia de
Covas, do ooncelho de Vila Verde. Os Senhores Vereadores do Partido Socialista e o
Senhor Presidente da Camara, proferiram as declaracoes de voto insertas na respetiva
minuta. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------2
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------A Camara aprova, por maioria, a minuta da escritura de doagao do prédio
denominado “Bouga de Pontido”, composto por terreno de cultivo, sito no lugar do Senhor,
freguesia de Lanhas, ooncelho de Vila Verde, descrito na Conservatoria do Registo
Predial de Vila Verde sob o numero trezentos e trinta e novel dois mil e seis zero seis
catorze — Lanhas, inscrito na matriz respetiva sob 0 artigo 101, ao Centro Social do Vale
do Homem, com sede na Rua Francisco Sa Carneiro, da freguesia de Lanhas, ooncelho
de Vila Verde. Os Senhores Vereadores do Partido Socialista e o Senhor Presidente da
Camara, proferiram as declaracoes de voto insertas na respetiva minuta. ---------------------------Deliberar, por unanimidade, emitir parecer favoravel relativamente ao presente pedido
de emissao de uma oertidao para efeitos de constituioéo de compropriedade, apresentado
ao abrigo do artigo 54°, n°1 da lei n°91/95 de 2 de setembro, na redaoao que lhe fol
conferida pela lei n°70/2015, de 16, referente ao processo 03/2018/235, em nome de José
Manuel Soares Ferreira. ---------------------------------------------------------------------------------------—----Deliberar, por maioria, com os votos contra dos Vereadores do PS, aprovar a
Prestacao de Contas. Remeta-se la Assembleia Municipal para efeitos previstos no artigo
25.°, n.° 2, allnea I), da Lei n°75/2013, de 12 de setembro. Os Senhores Vereadores do
Partido Socialista e os rriembros do executivo PSD, proferiram as declaragoes de voto
insertas na respetiva minuta. ---------------------------------------------------------------------------------------Deliberar, por unanimidade , submeter a Assembleia Municipal para aprovagao da
suspensao do Plano de Saneamento Financeiro em vigor, ao abrigo do artigo 97°, n°4, da
Lei n°114/2017, de 29 de dezembro, que aprova o Orcamento do Estado para 2018
(LOE2018). Os Senhores Vereadores do Partido Socialista proferiram a declaracao de
voto inserta na minuta. -----------------------------------------------------------------------------------------------Deliberar, por unanimidade, submeter a Assembleia Municipal para

efeitos de

aprovaoao da suspensao do Plano Apoio a Eoonomia Local, ao abrigo do disposto no
artigo 6°, n°6, da Lei n°43/2012, de 28 de agosto. Os Senhores Vereadores do Partido
Socialista proferiram a declaraoao de voto inserta na minuta. --------------------------------------3
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--*---Deliberar, por maioria, com a abstengao dos Vereadores do PS, submeter a
Assembleia Municipal, a alteracao ao Mapa de Pessoal/2018, com a criacao de um posto
de--trabalho no Servigo de Agao Cultural e Desportiva, da Divisao da Educagao e
Promogao Social, nos termos

da proposta n°6513/2018, apresentada pelo Senhor

Vereador da Qualidade, Ordenamento e Gestéo do Territorio. Os Senhores Vereadores
do Partido Socialista proferiram a declaracao de voto inserta na minuta. ------------------------------Deliberar, por maioria, com a abstencao dos Vereadores do PS, aprovar abertura de
procedimento concursal para recrutamento, em regime de contrato de trabalho por tempo
indeterminado, de dez assistentes operacionais, para a Divisao de Ambiente e Obras e
dois assistentes técnicos paraia Diviséo de Qualidade, Atendimento e Fiscalizaoéo. Os
Senhores Vereadores do Partido Socialista proferiram a declaracao de voto inserta na
minuta. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberar, por unanimidade, reconhecer a existéncia de trinta e um postos de
trabalhoaque correspondema.necessidades permanentes do municlpio cujo vinculo
jurldico dos trabalhadores é inadequado e, em consequéncia, aprova e delibera submeter
a Assembleia Municipal a necesséria alteraoao ao mapa de pessoal/2018, nos termos da
referidaproposta. Os Senhore*s"\s/‘ereadores do Partido Socialista proferiram a declaracao
de voto inserta na minuta. -------------------------------------------------------------------------------------

------Beliberar—,—-por--maioria, com a abstengao dos Srs. Vereadores do PS, submeter a
Assembleia Municipal, a alteraoéo ao Mapa de Pessoal/2018, com a criacao de um posto
de trabalho/tecnico superior de desporto e lazer, no Servico de Agao Cultural e
Desportiva, da Divisao i da Educaoao e Promocao Social, nos termos da proposta
n°7492/2018, apresentada pelo Senhor Vereador da Qualidade, Ordenamento e Gestao
do Territorio. Os Senhores Vereadores do Partido Socialista proferiram a declaracao de
voto inserta na minuta. -------------------------------------------------------------------------------------------Deliberar, por unanimidade, emitir parecer favoravel relativamente ao pedido de
emissao de certidao para efeitos de constituigao de compropriedade, apresentado ao
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abrigo do artigo 54°, n°1 da lei n°91/95 de 2 de setembro, na redacao que lhe foi conferida
pela lei n°70/2015, referente ao

processo 03/2018/179, em nome de Angelina da

Conceicao l\/lartinrsda Rooha;--------------------------------------------------------------------------------

------ Para constar e devidos efeitos se publica o presente e outros de igual teor, que vao
ser aﬁxados nos lugares-do-estile. ------------------------------------------------------------------------Pacos do Municipio de Vila Verde, em 23 de abril 2018
O Presidente da Cémara,

presente edital é aﬁxaglo pelo-prazo do ' ‘I
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