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CAMARA MUNICIPAL DE VILA VERDE

EDITAL N° 75/ 2017
~~~~--Dr. Antonio Fernando Nogueira Cerqueira Vilela, Presidente da Cémara Municipal de
Vila Verde1---------~-----—-------~—-----------------~~-~-------------------~---~---------------------~-~--------~~
------Torna plliblico, para cumprimento do estipulado no artigo 56°, da Lei n°75/2013, de 12
de setembro e nos termos do disposto nos artigos 47°, 151° e 159° do Codigo do
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto.-Lei n°4/2015, de 7 de janeiro, que
por deliberacéo do orgéo executivo realizada em 26 de outubro de dois mil e dezassete,
foi aprovado por unanimidade, a proposta relaoionada com a periodicidade das reunioes
do Executivo Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------"Considerando a diversidade de competéncias materials da Cémara Municipal, previstas
no art. 33.°, da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro, disciplinadora do regime juridico das
Autarquias Locais, nos termos da al. a), do seu art. 1.°;
Considerando que podera a Cémara Municipal deiegar no seu Presidente a
responsabilidade decisoria, com incidéncia numa alargada area de intewencao municipal,
indissociavel das competéncias originariamente conﬁadas a tal Orgao Executivo;
Considerando que, nos termos do disposto nos n.°*" 1 e 2, do art. 40.”, da citada Lei n.°
75/2013, sob a epigrafe “Periodicidade das reunioes", a Cémara Municipal poderé ter uma
reuniao ordinaria semanal, ou quinzenal, se julgar conveniente, as quais devem realizarse em dia e hora certos, cuja marcacéo é objeto de deliberacao na sua primeira reuniao;
Considerando a experiéncia do funcionamento do Orgao Executivo, neste Municipio, o
mesmo podera dar cumprimento ao dever legal de deciséo, sem colocar em crise a
conveniéncia, eﬁcacia e eficiénoia dos servicos municipais respetivos, ﬁxando-se uma
periodicidade quinzenal das reunioes ordinarias, sem prejuizo da possibilidade de
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convocagao de reunioes extraordinarias, sempre que necessario, em conformidade com o
disposto no n.° 1, do referido art.“ 40, e a|‘t.° 41.“, ambos da Lei n.° 75/2013, de 12 de
setembro;
Considerando que, de acorcio com o preceituado no n.° 2, do art.° 49.“, do mesmo
diploma legal, os Orgaos Executivos das Autarquias Locais realizam, pelo menos, uma
reuniao publica mensal.
Em coeréncia com as razoes de facto e de direito acima enunciadas, nos termos e para
os efeitos do disposto no art.” 40.”, da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro."
Foi, ainda, aprovado:
a) Que as reunioes ordinarias do Executivo do Municipio, tenham uma periodicidade
quinzenal, realizando-se as mesmas, nas primeiras e terceiras segundas-feiras de
cada més, pelas 9.30h, com inicio no proximo dia 6/11/2017;

.

b) Que, se o dia da reuniao ordinaria do Qrgao Executivo coincidir com 0 dia feriado,
ou tolerancia de ponto, a mesma tenha lugar no dia L'|til irnediatamente a seguir, no
lugar e hora indicados na alinea anterior;
c) Que, nos termos do disposto no referido n.° 2, do art.“ 49.°, a reuniao publica do
Qrgao Executivo seja a segunda de cada més;
d) As atas ou o texto das deliberagoes seiam aprovadas em minuta, no ﬁnal das
reunioes, conforme 0 disposto no n.° 3.“, do art. 57.”, da Lei 75/2013, de 12 de
setembro."
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------ Para constar e devidos efeitos se publica o presente e outros de iguai teor, que vao

ser aﬁxados nos iu
--------E eu,

o estilo.--------------------------------~----------------------------------Chefe da Divisao de Administracao e Financas, o

subscrevi.-------~---------------~-»---------------»-~-----------------------—----—----------~------~~~---------

Pacos do Munioipio de Vila Verde, em 27 de outubro de 2017
O Presidente da Camara,
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