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cA|vlARA MUNICIPAL DE VILA VERDE
EDITAL N” 40/2021
----------Dr‘, Jﬂlia Maria Caridade Rodrigues Fernandes, Presidente da Cémara Municipal de Vila
Verde:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------»~
--------~-Toma pUb|1CO para cumprimento do estipulado no artigo 56°, da Eei n° 75/2013, de 12 do
setembro e nos termos do disposto nos artigos 47°, art” 151° e 159°, do Cédigo do Procedimento
Administrative, aprovado peio Decreto-Lei n° 4/2015, de 07 de janeiro, que por deliberacéo do orgéo
executive realizada em 20 de outubro de dois mil e vinte e um, fol aprovado por unanimidade a
proposta de Periodicidade das Reunioes do Orgao Executivo do Municlpio de Vila Verde:
“Considerando a diversidade de competencies materials da Cémara Municipal, previstas no art.
33.°, do Anexo I, da Lei n.° 75/2013, do 12 de setembro, disciplinadora do Regime Juridico das
Autarquias Locais, nos termos da alinea a), do seu artigo 1.°;
Conslderando que poderé a Cémara Municipal deiegar no seu Presidente a responsabiiidade
decisoria, com iricidéncia numa alargada area de intervencao municipal, indissociavel das
competencies originaréamente oonfiadas a tal Orgéo Executivo;
Considerando que, nos termos do disposto nos n.°5 1 e 2, do artigo 40.”, do citado Anexo I, da Lei
:1.“ 75/2013, sob a epigrafe “Periodicfdade das reunioes”, a Cémara Municipal poderé ter uma
reuniao ordinaria semanal, ou quinzenal, se juigar conveniente, as quais cievem realizar-se em dia
e hora certos, cuia marcagao é objeto de deliberacéo na sua primeira reuniéo;
Considerando a experiéncia do funcionamento do Orgao Executive, neste Municipio, o mesmo
podera dar cumprimento ac dever legal de deciséio, sem colocar em crise a conveniéncia, eficécia
e eficiéncia dos sen/icos municipais respetivos, fixando-se uma periodicidade quinzenal das
reunioes ordinarias, sem prejuizo da possibilidade de convocagéto de reunioes extraordinarias,
sempre que necessério, em conformidade com o disposto no n.° 1, do referldo art.“ 40, e art.° 41 .°,
ambos do Anexo 1, da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro;
Considerando que, de acordo com o preceituado no n.° 2, do art.” 49.“, do mesmo diploma legal,
os Orgaos Executives das Autarquias Locals realizam, pelo menos, uma reuniao pﬁlblica mensal.
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Em coeréncia com as razoes de facto e de direito acima enunciadas, nos termos e para os efeltos
do disposto no art.° 40.°,clo referido Anexo l, da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro,
?ROPONi-I0 it Excelentissima Camera Municipal o seguinte:
Que as reunioes ordinérias do Executivo do Municipio de Vila Verde tenham uma
periodicidade quinzenal, realizando-se as mesmas nas primeiras e terceiras segundasfeiras de cada mes, pelas 9.30h, com Enlcio no préximo dia 20/10/2021;
Que, se o dia da reuniéo ordinaria do Orgao Executivo coincidir com o dia feriado, ou
tolerancia de ponto, a mesma tenha lugar no dia util imediatamente a seguir, no lugar e
hora indicados na aiinea anterior;
Que, nos termos do disposto no mencionado n.° 2, do art. 49.°, a reunlao publioa do Orgao
Executivo seja a segunda de cada més;
Que as atas ou o texto das deiiberagoes sejam aprovadas em minuta, no final das
reunioes, conforms 0 disposto no n.° 3.“, do art. 57.°,do Anexol, da Lei 75/2013, de 12 de
seternbro."---------------------------------------------------------------------------------------------------------~-----Para constar e deviclos efeitos se publica o presents e outros de igual teor, que véo ser
aﬁxados nos lugares do estilo.-------------------------------------------------------------------------------------------

Paces do l\/tuniclpio de Vila Verde, em 21 de outubro de 2021
A Presidents da Camara Municipal,
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