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EDITAL N° 53/ 2019
------Dr. Antonio Fernando Nogueira Cerqueira Vilela, Presidente da Camara Municipal de
Vila Verde: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Torna pﬁiblico, para cumprimento do estipulado no n.°1 do aﬂigo 56.° do Anexo l da
Lei n.°75/2013 de 12 de setembro, de que, em reuniao ordinaria do executivo, realizada
em 18 de Novembro do oorrente, foram tomadas as seguintes deliberaooes, com eficacia
externa: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberar, por unanimidade, aprovar a ata da reunéao extraordinaria de 30 de outubro
de 2019. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------~-Deliberar, por unanimidade, aprovar a ata da reuniao ordinaria de O4 de novembro de
2019. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tomar conhecimento, das listagens elaboradas pela Divisao do Aguas e
Saneamento, relativas aos despachos proferidos pelo Senhor Vereador do Ambiente,
Desporto e Atividades Eoonomicas, em processos de contratos de agua e recolha de
Aguas Residuals Domésticas, referentes aomés de outubro 2019. -------------------------------------Deliberar, por unanimidade, apoiar a frequéncia no Jardim de lnfancia, para as
menores Ariana Gama Lago e Vitéria Gama Lago, a frequentar o Jardim de lnfancia de
Game, e oompartioipar a despesa inerente a oompartioipaoao familiar (refeioao e
prolongamento), nos termos da informagao prestada pela Técnioa. ------------------------------------Deiiberar, por unanimldade,

apoiar o prolongamento e refeigao do Jardim de

lnfanoia, para 0 aluno Guilherme Dinis da Silva Pereira e a despesa inerente a
compartécipagao familiar (refeigao e prolongamento), nos termos da informagao prestada
pela Técnica. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberar, por uraanimidade, aplioar a “Tarifa Social”, solioitada pela Assooiagao
Cultural, Recreativa, Desportiva de Solidariedade Social de Pico de Regalados nos
termos do n.“ 3 do artigo ’l68.° do Regulamento de Aguas e Residues, tendo em
consideragao 0 teor da informagao do Técnico constante do processo. -------------------------------Deliberar, por unanimidade, declarar a caduoidade da licenga de construgao, ao
abrigo do disposto no n°5 do artigo 71° do RJUE por foroa da aplicaoao da alinea d) do
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n°3, do referido artigo, referente ao processo 01/2010/9485, em nome de Paula Maria
Arantes Pereira, tendo em consideracao as informacoes técnicas e 0 parecer juridico
constante do processo, indeferindo-se, consequentemente, o pedido de alteracao a
licenca entretanto apresentado pela interessada. ------------------------------------------------------------Deliberar, por unanimidade, emitir parecer favoravei para emissao de certidao do
oompropriedade, ao abrigo do artigo 54.°, n.°1, da Lei n.° 91/95, de 2 do setembro, na
redacao que lhe foi conferida pela Lei n.° '70/2015, de 16 de julho, tendo em conta as
informacoes constantes do prooesso n.° 03/2019/791, em nome de l-leranca de Joéo
Lopes da Costa. -------------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberar, por unanimidade, ao abrigo do disposto na alinea d), do n.° 2, do artigo
103.° do Regulamento do PDl\/E em vigor, reconhecer que o acerto de areas nao prejudica
o correto ordenamento do territorio, tendo em consideracao o teor da informacao técnica
datada ole 31/10/2019, o parecer técnico do CDOT do 16/10/2017 e o parecer favoravel
emitido pela CMDF em 30/090/2019. ----------------------------------------------------------------------------Deliberar, por unanimidade, a aceitacao de um edifioio unicamente destinado a uso
habitacionai, tendo em consideracao 0 disposto na alinea b), do n.° 1 da UOPG 2 Espago Urbano da Vita de Prado do Anexo i do RPDIVI, assim como o parecer tecnico do
CDOT de 20/10/2019 e a exposicao justificativa apresentada peio requerente na l\/lemoria
Descritiva -— Versao 3, constante do processo. ---------------------------------------------------------~------Deiiberar, por unanimidade, reconhecer que 0 projeto de obras de urbanizacao nos
termos e condicoes das informacoes Técnicas da DAS e da DAO, constantes do processo
n.° 01/2019/192, em nome de Solar do Febros — lnvestimentos Lda, tendo em vista a
instalagao das infraestruturas nao acarretam prejuizos inaceitaveis para o ordenamento
do territorio e desenvolvimento local. --------------------------------------------------------------------------Deliberar, por unanimiciade, deferir a legalizagao da edifioagao, ao abrigo do disposto
no n" 5 do artigo 104.“ do RPDM em vigor nos termos e condicoes constantes da
inforrnaoao técnica datada de 29/10/2019, referente ao

processo n.°01/2019/117, em

nome do Jose Lopes Narciso. ------------------------------------------------------------------------------------Deiiberar, por unanimidade, apoiar o prolongamento e refeicao do Jardim de lnfancia,
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para o aluno Santiago Cunha Nascimento, nos termos da informacao prestada pela
Téonica. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberar, por unanimidade, atribuir os subsidios as Associacoes e Coletividades do
Concelho, constantes na listagem anexa a proposta, para o ano 2019, nos termos da
proposta apresentada. -----------------------------------------------------------------------------------------------Aprovar, por maioria, com os votos favoraveis dos membros do PSD, a proposta de
Objetivos Estratégicos para o ano 2020. Os Senhores Vereadores do PS abstém-se por

se tratar de rnatéria meramente administrativa. ---------------------------------------------------------------Deliberar, por unanimidade, emitir parecer favoravel para emissao de certidao de
compropriedade, ao abrigo do artigo 54°, n° 1, da Lei n° 91/95, de 2 de setembro, nos
termos das informacoes téonicas constantes do processo n° 03/2019/679, em nome do
Heranga de Antonio Sousa, site no lugar da lgreja Velha, da Freguesia de Vila Verde e
Barbuda. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberar, por unanimidade, emitir parecer favoravel para emissao de certidao de
compropriedade, ao abrigo do artigo 54°, n° 1, da Lei n° 91/95, de 2 de setembro, nos
termos das inforrnacoes técnicas constantes do processo n° 03/2019/736, ern nome de
Manuel Vivas de Oliveira, sito no lugar da Costa, da Uniao das Freguesias do Vade. -------------Deliberar, por unanimidade, aprovar 0 protocolo de colaboracao a celebrar entre o
Munioipio de Vila Verde e a ADOL ~ Associacao Dr. Domingos de Oliveira Lopes, para
apoiar a iiquédacao dos encargos assumidos com a construcao do Museu do Brinquedo e
da Brincadeira, no Edificio da Amiga Esoo¥a do 1° Ciclo do Ensino Basico do Monte Barbudo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberar, por unanimidade, admitir ser reduzida ate 10 metros a distancia a estrema
da propriedade da faixa de protecao prevista na alinea a) do n° 4 do referido artigo 16°, do
Decreto-Lei n° 124/2006, de 28 de junho, alterado e republicado pela Lei n° 76/2017, de
17 de agosto e alterado pelo Decreto-Lei n° 14/2019, de 21 de janeiro, referente ao
processo n.° 01/2019/199, em nome de Primordio - Investirnentos lmobiliarios, S.A. tendo
em consideracao:
a) As medidas excecionais do protecao relativas a defesa e resisténcia do edificio a
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passagem do fogo constantes da memoria descritiva que integra o respetivo
processo:
b) Medidas excecionais de contencao de possiveis fontes de ignioao de incendios no
edificio e nos respetivos acessos identificadas na referida memoria descritiva;
c) Parecer favoravel da CMDF, erniiido na sua reuniao realizada no passado dia 15 de
Novembro.
As referidas medidas exoecionais de proteoao do defesa e resisténcia do edificio a
passagem do fogo propostas peio requerente e de oontengao de fontes de ignicao de
incéndios no edifioio e respetivos acessos sao condiooes especificas do licenciamento em
apreco sem prejuizo da garantia do cumprimento da legislacao existente sobre a

seguranca dos edificios contra incéndios.--------------------------------------------------------------~------- Para constar e devidos efeitos se publica o presente e outros de igual teor, que vao
ser afixados nos iugares do estiio. --------------------------------------------------------------------------------E eu ,-,_,/5

Coordenador da Unidade de Contratacao Piiblica 0 subscrevi.~i5a1§os do Municipio do Vila Verde, em 19 de novembro de 2019
O Presidente da Camara,
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