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EDITAL N° 35/ 2019
------Dr. Antonio Fernando Nogueira Cerqueira Vilela, Presidente da Camara Municipal de Vila
Verde:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Torna publico, para cumprimento do estipulado no artigo 56° do Anexo l da Lei n°75/2013 de
12 de setembro, de que, em reuniéo do executivo, realizada em 14 de Junho do corrente, foram
tomadas as seguintes deliberagoes, com eficacia externa: ----------------------------------------------------------Deliberar, por unanimidade aprovar a ata de 03 de junho de 201
------Deliberar, por unanimidade, e primeiramente, revogar a deliberacao da Camara Municipal de
Vila Verde, datada de dezanove de abril de dois mil e dezoito, através da qual doou os iméveis
localizados nas freguesias de Ponte S. Vicente (Prédio Urbano, composto por um edificio de um
pavimento, com logradouro, sito no lugar de Vila de Baixo, freguesia de Ponte, concelho de Vila
Verde, descrito na Conservatéria do Registo Predial de Vila Verde sob 0 numero quinhentos e
noventa e oito/dois mil e dez onze vinte e seis — Ponte, inscrito na matriz respetiva sob 0 artigo
167) e Lanhas (prédio rustico, denominado <<Bouca de Pontido», composto por terreno de cultivo,

sito no lugar do Senhor, freguesia de Lanhas, concelho de Vila Verde, descrito na Conservatéria
do Registo Predial de Vila Verde, sob 0 numero trezentos e trinta e nove/dois mil e seis zero seis
catorze - Lanhas, inscrito na matriz respetiva sob o artigo 101,) ao Centro Social Vale do Homem,
precavendo a eventual consideracéo de que 0 ato administrativo anteriormente tomado, estava
insuficientemente fundamentado, designadamente por falta atempada da avaliacao.
Seguidamente, atendendo ao interesse publico que subjaz a doacéo, nomeadamente 0 interesse
social inerente ao projeto do Centro Social do Vale do Homem, a capacidade de melhorar o bemestar das populagoes residentes, dotar este territério de infraestruturas indispenséveis a qualidade
de vida das populacoes e dinamizar os territérios, a Camara delibera, por unanimidade, doar os
referidos bens imoveis. Em consequéncia, devera ser celebrada a competente escritura de
doacao, condicionada ao distrate da anterior escritura de doagao, realizada em 11/05/2018, a qual
devera atender ao pedido impetrado pelo Centro Social do Vale do Homem, promovendo-se uma
doagao pura e simples, designadamente sem qualquer clausula de resolucao. --------------------------------Deliberar, por unanimidade, e primeiramente, revogar a deliberacéo da Cémara Municipal de
Vila Verde, datada de dezanove de abril de dois mil e dezoito, através da qual doou um imével
localizado na uniao das freguesias do Vade (Prédio Urbano, composto por um edificio de rés-de-
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chao, alpendre e logradouro, sito no lugar de Covelo, Uniao das Freguesias do Vade, concelho de
Vila Verde, descrito na Conservatéria do Registo Predial de Vila Verde sob 0 numero 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, precavendo a eventual
consideragao de que 0 ato administrativo anteriormente tomado, estava insuficientemente
fundamentado, designadamente por falta atempada da avaliagao.
Seguidamente, atendendo ao interesse publico que subjaz a doacao, nomeadamente o interesse
social inerente ao projeto do Centro Social da Paroquia de Covas, a capacidade de melhorar o
bem-estar das populacoes residentes, dotar este territério de infraestruturas indispensaveis a
qualidade de vida das populacoes e dinamizar os territorios, a Cémara delibera, por unanimidade,
doar o referido bem imovel. Em consequéncia, devera ser celebrada a competente escritura de
doacéo, condicionada ao distrate da anterior escritura de doacao, realizada em 11/05/2018, a qual
devera atender ao pedido impetrado pelo Centro Social da Paréquia de Covas, promovendo-se
uma doagao pura e simples, designadamente sem qualquer clausula de resolucao.-------------------------Deliberar, por unanimidade, aprovar a minuta do contrato de comparticipacao para

acompanhamento Técnico (1° direito), a celebrar entre o lnstituto da Habitagao e Reabilitagao
Urbana, l.P. e o Municipio de Vila Verde. ----------------------------------------------------------------------------------Deliberar, por unanimidade, atribuir um apoio ﬁnanceiro no montante de € 1.000,00 (mil
euros) ao Vila Verde Atlético Cube, para fazer face as despesas relacionadas com a equipa de
voleibol feminino, no Escaléo de lniciados.-------------------------------------------------------------------------------Deliberar, por unanimidade, declarar a caducidade da licenca de construcao, ao abrigo do
disposto no n.° 5, do artigo 71.“, do RJUE, por forca da aplicacao do n.° 2 do referido artigo,
respeitante ao processo 01/2017/649, em que figura como requerente a Lacoral, lmobiliaria, S.A.,
tendo em consideracao o teor das informagoes constantes do processo. ----------------------------------------Deliberar, por unanimidade, aprovar submeter a deliberacao da Assembleia Municipal a
proposta de que o municipio nao pretende a transferéncia das competéncias no ano de 2019 no
dominio do transporte em vias navegaveis interiores previstas no Decreto-Lei n.° 58/2019, de 30
de abril. Mais determinou que a referida deliberagéo seja comunicada a Direcao Geral das
Autarquias Locais, até ao prazo limite estabelecido no citado diploma legal, 0 qual termina a trinta
de junho de dois mil e dezanove.--------------------------------------------------------------------------------------------Deliberar, por unanimidade, aprovar submeter a deliberagéo da Assembleia Municipal, ao
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abrigo do disposto na alinea b), do n.° 2, do art.° 4.°, da Lei n.° 50/2018, de 16 de agosto, a
proposta de que o municipio nao pretende a transferéncia das competéncias no ano de 2020

previstas nos diplomas acima indicados. Mais determinou que a referida deliberacao seja
comunicada a Direcao-Geral das Autarquias Locals, atento o prazo limite estabelecido na alinea
b), do n.° 2, do artigo 4.°, da Lei n.° 50/2018, de 16 de agosto, o qual termina em 30 de junho de

2019.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberar, por unanimidade, aprovar submeter a Assembleia Municipal a 1’ Revisao ao
Orcamento, para efeitos de aprovacao. -------------------------------------------------------------------------------

------Deliberar, por unanimidade, aprovar o protocolo de colaboracao a celebrar entre o Municipio
de Vila Verde e a Freguesia de Coucieiro, para comparticipar financeiramente as obras de
requalificacao do Campo de Jogos de Coucieiro, para a prética desportiva da populagao
local. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Para constar e devidos efeitos se publica o presente e outros de igual teor, que vao ser
afixados nos Iugares do estilo. --------------------------------------------------------------------------------------....--E eu,
Coordenador da Unidade da Contratacao
o

subscrevi. ------------------------------------------------------------------Pagos do Municipio de Vila Verde, em 14 junho de 2019
O Presidente da C"mara,
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