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CAMARA MUNICIPAL DE VILA VERDE

EDITAL N° 3/2022
------—_---Dr° Julia Maria Caridade Rodrigues Fernandes, Presidente da Camera Municipal
de Vila Verde:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Torna pdblico, para cumprimento do estipulado no n° 1 do artigo 56.° do Anexo I
da Lei n.°75/2013 de 12 de setembro, de que, em reuniao do executivo, realizada em 10
de janeiro do corrente, foram tomadas as seguintes deliberacoes, com eficacia
externa:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Deliberado, por unanimidade, aprovar a ata da reuniao ordinaria de 20 de
dezembro de 2021.-------------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho exarado pelo Senhor VicePresidente da Camera Municipal de Vila Verde, relacionado corn a aprovacao dos
esclarecimentos prestados pelo Jdri, bem como das retificacoes propostas as pecas do
procedimento, no émbito do procedimento de contracao pdbiica denominado <<Expansao

da Area de Acolhimento Empresaria! do Municipio de Vila Verde.». ------------------------------------------Deiiberado, por unanimidade,
Presidente da Camera Municipal de
retificacéo de erros e omissoes, no
denominado <<Expansao da Area de

ratificar o despacho exarado pelo Senhor ViceVila Verde, relacionado com a aprovacéo da
ambito do procedimento de contracao publica
Acolhimento Empresarial do Municipio de Vila

Vercle.». -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------Deiiberado, por unanimidade, ratificar o despacho exarado pelo Senhor VicePresidente da Camera Municipal de Vila Verde, relacionado com a aprovacao da
prorrogacao do prazo de entrega de propostas, no ambito do procedimento de oontracao
publica denominado <<Expansao da Area de Acolhimento Empresariai do Municipio de Vila
Verde», em dezoito dias, nos termos previstos no n.° 1, n.° 4 e n.° 5, do artigo 64.°, do
Cddigo dos Contratos Pubiicos, terminando o mesmo em 24 de janeiro de 2022. -------------

-----------Deliberado, tomar conhecimento, do despacho exarado pela Senhora Presidente
de Cémara, datado de 3 de novembro de 2021, relacionado com a Subdelegacao de
Compeﬁéncias no Senhor Vereador do Pelouro do Ambiente, Desporto e Protecao Civil,
Dr. Patricio Jose Correia Pinto de Araiijo. --------------------------------------------------------------------------Deliberado, tomar conhecimento, do despacho exarado pela Senhora Presidente
de Camera, datado de 3 de novembro de 2021, relacionado com a Subdelegagao de
Competencies no Senhor Vereador do Pelouro da Educacao, Acao Social e
Desenvolvimento Economico, Dr. Manuel de Oliveira Lopes. -------------------------------------------------Deliberado, tomar conhecimento, das listagens elaboradas pela Divisao de Aguas
e Saneamento, reiativas aos despachos proferidos pelo Senhor Vereador do Pelouro do
Ambiente, Desporto e Protecao Civil, em processos de Contratos de Agua e de Recolha
de Aguas Residuals Domesticas, referentes ao mes de novembro de 2021. -----------------------------Deiiberado, tomar conhecimento, do despacho exarado pela Senhora. Presidente
de Camera, datado de 3 de novembro de 2021, relacionado com a Subdelegacao de
Competencies na Senhora Vereadora do Peiouro do Ordenamento do Territorio,
Urbanismo e Modernizaceo Administrative, Engenheira Michele Alves. ------------------------------------Deliberado, por unanimidade, aprovar os Contratos lnteradministrativos a celebrar
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entre o Municipio de Vila Verde e a Uniao de Freguesias de Esqueiros, Nevogilde e
Travassos, no ambito da implementacao das Atividades de Animagao e Apoio a Famliia e
do Programa de Generaiizacao do Fornecimento de Refeicoes Escolares aos Alunos do
1° Cicio do Ensino Basico. ----------------------------------------------------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, emitir parecer favoravel a emissao de certidao de

compropriedade em predios rusticos, ao abrigo do artigo 54.°, n.° 1, da Lei n.° 91/95, de 2
de setembro, na redagao que ine foi conferida pela Lei n.° 70/2015, de 16 de Julho, nos
terrnos das informaooes técnicas constantes do identificado processo. ---------------------------

--------~~Deiiberado, por unanimidade, deferir a legalizacao e respetiva utilizacao da
edificacao a que se refere o processo n.° 01/2021/397, cuja titular é Maria Delfina Pereira
da Mota Sousa, ao abrigo do n.° 5, do artigo 104.”, do RPDMVV, na sua redacao atual,
atento o parecer favoravel condicionado da Comissao Municipal de Defesa da Floresta de
Vila Verde, datado de 20/12/2021, 0 parecer técnico do Servigxo Agroflorestal datado de
13/09/2021 e a informacao de aprecéacao técnica da Divisao de Urbanizacao e Edificacéo,
datada de 23/09/2021, constantes do Edentificado processo. --------------------------------------------------Deiiberado, por unanimidade, ao abrigo do n.° 10, do artigo 16,°, do Decreto-Lei
n.° 124/2006, de 28 de junho, na sua redagzao atual, dispensar do cumprimento das
condicoes previstas nos n.°s 4 a 8, do citado artigo, a edificagao a que se refere o
processo n.° 01/2021/647, abrangida pelo Regime de Regularizagao de Atividades
Economicas, aprovado Decreto-Lei n.° 165/2014, de 5 de novembro, na sua redagao
atual, atento o parecer favoravel condicionado da Comissao Municipal de Defesa da
Floresta de Viia Verde, datado de 20/12/2021, bem como os pareceres tecnicos do
Servico Agrofiorestai, datado de 11/11/2021, e da Diviséo de Urbanizacao e Edificacao,
datada de 03/12/2021, constantes do identiﬁcado processo. --------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, ao abrigo do n.° 10, do artigo 16.°, do Decreto-Lei
n.° 124/2006, de 28 de junho, na sua redacao atual, dispenser do cumprimento das
condicoes previstas nos n.°‘ 4 a 8, do citado artigo, a ediﬁcacéo a que se refere o

processo n.° 01/2019/473, abrangida peio Regime de Regularizagao _de Atividades
Economicas, aprovado Decreto-Lei n.° 165/2014, de 5 de novembro, na sua redacao
atual, atento o parecer favoravel condicionado da Comissao Municipal de Defesa da
Floresta de Vila Verde, datado de 20/12/2021, bem como os pareceres técnicos do
Servico Agroflorestai, datado de 11/11/2021, e da Divisao de Urbanizagao e Edificacao,
datada de 02/12/2021, constantes do identificado processo. --------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, ao abrigo do n.° 10, do artigo 16.°, do Decreto-Lei
n.° 124/2006, de 28 de junho, na sua redagao atual, dispensar do cumprimento das
condigoes previstas nos n.°s 4 a 8, do citado artigo, a edificacao a que se refere 0
processo n.° 01/2021/704, abrangida pelo Regime de Regularizacao de Atividades
Economicas, aprovado Deoreto-Lei n.° 165/2014, de 5 de novembro, na sua redacao
atual, atento o parecer favoravel condicionado da Comissao Municipal de Defesa da
Fioresta de Vila Verde, datado de 20/12/2021, bem como os pareceres técnicos do
Service Agrofiorestai, datado de 08/11/2021, e da Divisao de Urbanizacao e Edificacao,
datada de 02/12/2021, constantes do identificado processo. --------------------------------------------------Deiiberado, por unanimidade, ao abrigo do n.° 10, do artigo 16.”, do Decreto-Lei
n.° 124/2006, de 28 de junho, na sua redagao atual, dispensar do cumprimento das
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condicoes previstas nos n.°s 4 a 8, do citado artigo, a edificacao a que se refere o

processo n.° 01/2021/600, abrangida pelo Regime de Regularizacao de Atividades
Economicas, aprovado Decreto-Lei n.° 165/2014, de 5 de novembro, na sua redacao

atual, atento o parecer favoravel condicionado da Comissao Municipal de Defesa da
Fioresta de Vila Verde, datado de 20/12/2021, bem como os pareceres tecnicos do
Servico Agrofiorestal, datado de 08/11/2021, e da Divisao de Urbanizacao e Edificacao,
datada de 03/12/2021, constantes do identificado processo.-----------------------------------------

---------~Deliberado, por unanimidade, ao abrigo do n.° 10, do artigo 16.°, do Decreto-Lei
n.° 124/2006, de 28 de junho, na sua redacao atual, dispensar do cumprimento das
condicoes previstas nos n.°s 4 a 8, do citado artigo, a edificacao a que se refere o
nrocesso n,° 01/2021/607, abrangida pelo Regime de Regularizacao de Atividades
Economicas, aprovado Decreto-Lei n.° 165/2014, de 5 de novembro, na sua redacao
atuai, atento o parecer favoravel condicionado da Comissao Municipal de Defesa da
Floresta de Vila Verde, datado de 20/12/2021, bem como os pareceres técnicos do
Service Agroflorestal, datado de 05/11/2021, e da Divisao de Urbanizacao e Edificacao,
datada de 02/12/2021, constantes do identificado processo. --------------------------------------------------Deiiberado, por unanimidade, ao abrigo do n.° 10, do artigo 16.”, do Decreto-Lei
n.° 124/2006, de 28 de junho, na sua redacao atual, dispenser do cumprimento das

condicoes previstas nos n.°* 4 a 8, do citado artigo, a edificacao a que se refere o
processo n.° 01/2021/599, abrangida pelo Regime de Regularizacao de Atividades
Econornicas, aprovado Decreto-Lei n.° 165/2014, de 5 de novembro, na sua redacao
atuai, atento o parecer favoravei condicionado da Comisséo Municipal de Defesa da

Floresta de Vila Verde, datado de 20/12/2021, bem como os pareceres técnicos do
Service Agroflorestai, datado de 02/12/2021, e da Divisao de Urbanizacao e Edificacao,
datada de 02/12/2021, constantes do identificado processo. --------------------------------------------------Deiiberado, por unanimidade, ao abrigo do n.° 10, do artigo 16°, do Decreto-Lei
n.° 124/2006, de 28 de iunno, na sua redacao atual, dispenser do cumprimento das

condicdes previstas nos n.°s 4 a 8, do citado artigo, a edificacao a que se refere 0
processo n.° 01/2021/667, abrangida peio Regime de Regularizacao de Atividades
Economicas, aprovado Decreto-Lei n.° 165/2014, de 5 de novembro, na sua redacao
atual, atento o parecer favoravel condicionado da Comissao Municipal de Defesa da
Fioresta de Vila Verde, datado de 20/12/2021, bem como os pareceres técnicos do
Servico Agroflorestai, datado de 08/11/2021, e da Divisao de Urbanizacao e Edificacao,

datada de 12/11/2021, constantes do identificado processo.--------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, ao abrigo do n.° 10, do artigo 16.", do Decreto-Lei
n.° 124/2006, de 28 de junho, na sua redacao atual, dispensar do cumprimento das
condicoes previstas nos n.°S 4 a 8, do citado artigo, a edificacao a que se refere o

processo n.° 01/2021/689, abrangida pelo Regime de Regularizacao de Atividades
Economicas, aprovado Decreto-Lei n.° 165/2014, de 5 de novembro, na sua redacao
atual, atento o parecer favoravel condicionado da Comissao Municipal de Defesa da
Floresta de Vila Verde, datado de 20/12/2021, bem como os pareceres técnicos do
Servico Agroflorestal, datado de 08/11/2021, e da Divisao de Urbanizacao e Edificacao,

datada de 11/11/2021, constantes do identificado processo. --------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, deferir a legalizacao e respetiva utilizacao da
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edificacao a que se refere o processo n.° 01/2020/917, cuja titular é Maria Del Pilar Garcia

Y Rodrigues Seco, ao abrigo do n.° 5, do artigo 104.°, do RPDMVV, na sua redacao atual,
atento o parecer favoravel condicionado cia Comissao Municipal de Defesa da Floresta de
Viia Verde, datado de 20/12/2021, o parecer técnico do Servico Agroflorestal datado de
08/09/2021 e a informacao de apreciaceo técnica da Divisao de Urbanizacao e Edificacao,
datada de 13/08/2021, constantes do identificado processo. -----------------------------------------

----------Deliberado, por unanimidade, ac abrigo do n.° 10, do artigo 16.°, do Decreto-Lei
n.° 124/2006, de 28 de iunho, na sua redacao atual, dispensar do cumprimento das
condicoes previstas nos n.°5 4 a 8, do citado artigo, a edificacao a que se refere o
processo n.° 01/2021/642, abrangida pelo Regime de Regularizacao de Atividades
Econémicas, aprovado Decreto-Lei n.° 165/2014, de 5 de novembro, na sua redacao
atual, atento 0 parecer favoravel condicionado da Comissao Municipal de Defesa da

Floresta de Vila Verde, datado de 20/12/2021, bem como os pareceres técnicos do
Servico Agrofiorestal, datado de 05/11/2021, e da Divisao de Urbanizacao e Edificacao,
datada de 9/11/2021, constantes do identificado processo.-------------------------------------------------~-Deiiberado, por unanimidade, ao abrigo do n.° 10, do artigo 16.“, do Decreto-Lei

n.° 124/2006, de 28 de junho, na sua redacao atual, dispensar do cumprimento das
condicoes previstas nos n.°5 4 a 8, do citado adigo, a edificacao a que se refere 0
processo n.° 01/2021/695, abrangida pelo Regime de Reguiarizacao de Atividades
Economicas, aprovado Decreto-Lei n.° 165/2014, de 5 de novembro, na sua redacao
atual, atento o parecer favoravel condicionado da Comissao Municipal de Defesa da
Floresta de Vila Verde, datado de 20/12/2021, bem como os pareceres técnicos do
Servico Agrofiorestal, datado de 10/09/2021, e da Divisao de Urbanizacao e Ediﬁcacao,
datada de 24/09/2021, constantes do identificado processo. --------------------------------------------------Deiiberado, por unanimidade, ao abrigo do n.° 10, do artigo 16.°, do Decreto-Lei

n.° 124/2006, de 28 de iunho, na sua redacao atuai, dispensar do cumprimento das
condicoes previstas nos n.°“ 4 a 8, do citado artigo, a edificacao a que se refere 0
processo n.° 01/2021/350, abrangida pelo Regime de Regularizacao de Atividades

Economicas, aprovado Decreto-Lei n.° 165/2014, de 5 de novembro, na sua redacao
atuai, atento 0 parecer favoravel condicionado da Comissao Municipal de Defesa da
Floresta de Vila Verde, datado de 20/12/2021, bem como os pareceres técnicos do
Servico Agroﬁorestal, datado de 02/12/2021, e da Divisao de Urbanizacao e Edificacao,
datada de 03/12/2021, constantes do identificado processo. -----------------------------------------

----------Deiiberado, por unanimidade, ao abrigo do n.° 10, do artigo 16.°, do Decreto-Lei
n.° 124/2006, de 28 de junho, na sua redacao atual, dispensar do cumprimento das
condicoes previstas nos n.°S 4 a 8, do citado adigo, a edificacao a que se refere o
processo n.° 01/2021/694, abrangida pelo Regime de Reguiarizacao de Atividades
Economicas, aprovado Decreto-Lei n.° 165/2014, de 5 de novembro, na sua redacao
atual, atento 0 parecer favoravel condicionado da Comissao Municipal de Defesa da
Fioresta de Vila Verde, datado de 20/12/2021, bem como os pareceres técnicos do
Servico Agrofiorestal, datado de 08/11/2021, e da Divisao de Urbanizacao e Edificacao,
datada de 17/11/2021, constantes do identificado processo. --------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, ao abrigo do n.° 10, do artigo 16.°, do Decreto-Lei
n.° 124/2006, de 28 de junno, na sua redacao atual, dispenser do cumprimento das
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condicdes previstas nos n.°$ 4 a 8, do citado artigo, a edificacao a que se refere o
processo ri.° 01/2021/710, abrangida pelo Regime de Regularizacao de Atividades
Economicas, aprovado Decreto-Lei n.° 165/2014, de 5 de novembro, na sua redacao
atual, atento 0 parecer favoravel condicionado da Comissao Municipal de Defesa da

Fioresta de Viia Verde, datado de 20/12/2021, bem como os pareceres técnicos do
Servico Agrofiorestai, datado de 11/11/2021, e da Divisao de Urbanizacao e Edificacao,
datada de 16/11/2021, constantes do identificado processo. --------------------------------------------------Deliberado, por unanimidade, ao abrigo do n.° 10, do artigo 16.°, do Decreto-Lei

n.° 124/2006, de 28 de junho, na sua redacao atuai, dispensar do cumprimento das
condicoes previstas nos n.°s 4 a 8, do citado artigo, a edificacao a que se refere o
processo n.° 01/2021/706, abrangida pelo Regime de Regularizacao de Atividades
Economicas, aprovado Decreto-Lei n.° 165/2014, de 5 de novembro, na sua redacao
atual, atento o parecer favoravel condicionado da Comissao Municipal de Defesa da
Fioresta de Vila Verde, datado de 20/12/2021, bem como os pareceres tecnicos do
Sen/ico Agrofiorestal, datado de 08/11/2021, e da Divisao de Urbanizacao e Edificacao,
datada de 02/12/2021, constantes do identiﬁcado processo. --------------------------------------------------Para constar e devidos efeitos se publica o presente e outros de iguai teor, que
vac ser afixados nos lugares do estilo. --------------------------------------------------------------------Pacos do Municipio de Vila Verde, em 11 de janeiro de 2022
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