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----------Aos vinte e cinco dias do més de outubro do ano de dois mil e vinte e um,
realizou-se uma reuniao extraordinéria da Camera Municipal de Vila Verde, no edificio
dos Pagos do Conceiho, sob a Presidéncia da Senhora Presidents da Camara,Julia
Maria Caridade Rodrigues Fernandes, e com a presenca dos Senhores Vereadores,
Manuel de Oiiveira Lopes, Michele Alves, Patricio Jose Correia Pinto Araujo, Adriano
Almeida Ramos, Antonio Esquivel Goncalves Gomes e Fernando José Dantas da

Silva.-----------------------------------------------------------------------------------.--------------------------------------Secretariou a Técnica Superior, em regime de substituicao, Filipa Dantas Vilela.------------Verificada a presenca do ntimero legal de Vereadores pela Senhora Presidents da
Camera, fol declarada aberta a reuniao eram nove horas e trintaminutos. ------------------------------EXPEDlENTE: O que segue, acompanhado de todos os processes para
verificacao da Excelentissima Ediiidade. ------------------------------------------------------------------

----------ZERO UM.----------Zero um zero um.- Para aprovagao da Exceientissima Cémara Municipal,
presente o projeto de arquiteiura referents ao prooesso ntzmero zero um barra dois mil e
vinte e um barra setecentos e sete, em nome de <<lberking Restauragao S.A.», ao abrigo
do ariigo vinte, do Decreto-Lei ndmero quinhentos e cinquenta e cinoo barra noventa e
nove, de dezasseis de dezembro, na sua redacao. atual, cuja fotocopia se encontra
inserta de folhas dezanove a vinte e cinco da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A
Cémara deiibera, por maioria, com 0 voto contra do Senhor Vereador do Partido
Chega, Fernando José Dantas da Silva, aprovar o projeto de arquitetura referents
ao processo nilzmero zero um barra dois mil e vinte e um barra setecentos e sete,
em nome de alberking Restauracao S.A.», ao abrigo do artigo vinte, do Decreto-Lei
niimero quinhentos e cinquenta e cinco barra noventa e nove, de dezasseis de
dezembro, na sua redagéio atual, nos termos e condigoes constantes da informagéio
de apreciagao técnica datada de doze de outubro de dois mil e vinte e um e do
parecer do Chefe da Divisao de Urbanizagao e Edificagéo de treze de outubro de
dois mil e vinte e um, insitos no identiﬁcado processo. Notifique-se.-----------------------------Zero um zero dois.- Para aprovaoao da Excelentissima Camara Municipal,
presente o projeto de arquitetura referents ao processo numero zero um barra dois mil e
vinte e um barra quinhentos e quarenta e oito, em nome de Maria Fernanda Silva Costa
Novais, ao abrigo do anigo vinte, do Decreto-Lei numero quinhentos e cinquenta e cinco
barra noventa e nove, de dezasseis de dezembro, na sua redagao atual, cuja fotocopia
se encontra Enserta de foihas vinte e seis a quarenia e trés da minuta da presente ata.
DEUBERAQAO: A Cémara delibera, por unanimidade, aprovar o projeto de
arquitetura referente ao processo nﬂmero zero um barra dois mil e vinte e um barra
quinhentos e quarenta e oito, em nome de Maria Fernanda Silva Costa Novais, ao
abrigo do artigo vinte, do Decreto-Lei ntimero quinhentos e cinquenta e cinco barra
noventa e nove, de dezasseis de dezembro, na sua redacéo atual, nos termos e
condicﬁes constantes da informagéo de apreciacéio técnica datada de vinte e nove
de setembro de dois mil e vinte e um e do parecer do Chefe da Diviséo de
Urbanizagéo e Edificacao de trinta de setembro de dois mil e vinte e um, insitos no
identificado processo. Relativamente a vedagéo, aceita-se a sua construgao a titulo
precério, nos termos propostos, isto é, com afastamento de quatro metros ao eixo
da via, considerando que a Estrada Municipal, naquele troco, se apresenta com um
perfil-tipo especiai condicionado por edificagoes e vedagoes preexistentes,
conforme disposto no parégrafo primeiro, do artigo sessenta, da Lei mimero dois
mil cento e dez, de dezanove de agosto de mil novecentos e sessenta e um,
conjugado com 0 estabelecido no paragrafo segundo, do citado artigo sessenta,
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segundo 0 quai, caso seja necessério proceder ao alargamento da estrada, o
particuiar nae tera direito a qualquer indemnizagao. Notifique-se.------------------------------------Zero um zero trés.- Para aprovaoao da Excelentissima Camara Municipal,
presente o projeto de arquitetura referente ao prooesso ndmero zero um barra dois mil e
vinte e um barra quinhentos e sessenta e sete, em nome de Hugo Filipe de Barros
Gonealves, ao abrigo do artigo vinte, do Decreto-Lei numero quinhentos e cinquenta e
cinco barra noventa e nove, de dezasseis de dezembro, na sua redacao atual, cuja
fotocépia se encontra inse:ia_de folhas quarenta e quatro a quarenta e oito da minuta da
presente ata. DELIBERAQAO: A Camara delibera, por unanimidade, aprovar o
projeto de arquitetura referente ao prooesso numero zero um barra dois mil e vinte
e um barra quinhentos e sessenta e sete, em nome de Hugo Fiiipe de Barros
Gongaives, ao abrigo do artigo vinte, do Decreto-Lei niimero quinhentos e
cinquenta e cinco barra noventa e nove, de dezasseis de dezembro, na sua redagao
atual, nos termos e condigoes constantos da informacao de apreciagéo técnica
datada de vinte e oito do setembro de dois mil e vinte e um e do parecer do Chefe
cia Divisao de Urbanizagao e Edificagao de vinte e oito de setembro de dois mi! e
vinte e um, insitos no identificado prooesso. Notifique-se.----------------------------------------------Zero um zero quatro.- Para aprovagao da Exceientissima Camara Municipal,
presente o projeto de arquitetura referente ao prooesso numero zero um barra dois mil e
dezanove barra irezentos e vinte e quatro, em nome de Fabrica da lgreja Paroquial de
Sao Juliao da Lage, ao abrigo do artigo vinte, do Decreto-Lei ntzmero quinhentos e
cinquenta e cinco barra noventa e nove, de dezasseis de dezembro, na sua redagao
atual, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas quarenta e nove a cinquenta e cinco da
minuta da presente ata. DEUBERAQAO: A Céimara delibera, por unanimidade,
aprovar o projeto de arquitetura referente ao prooesso ndmero zero um barra dois
mil e dezanove barra trezentos e vinte e quatro, em nome da Fébrica da lgreja
Paroquial de S50 Juliao da Lage, ao abrigo do artigo vinte, do Decreto-Lei nilimero
quinhentos e cinquenta e cinco barra noventa e nove, de dezasseis de dezembro,
na sua redagao atual, nos termos e condigoes constantes da informagao de
apreciagéo técnica datada de nove do julho do dois mil e vinte e um e do parecer
do Chefe da Diviséo de Urbanizagao e Edificagao de onze de outubro de dois mil e
vinte e um, insitos no identificado prooesso. Notifique-se.----------------------------------------------Zero um zero cinco.- Para aprovaoao da Excelentissima Cémara Municipal,
presente o projeto de arquitetura referents ao prooesso ndrnero zero um barra dois mil e
vinte e um barra quatrocentos e sessenta e sete, em nome de Mariline Goncalves Dias,
ao abrigo do artigo vinte, do Decreto-Lei miimero quinhentos e cinquenta e cinco barra
noventa e nove, de dezasseis de dezembro, na sua redagao atual, cuja fotocopia se
encontra Enserta de folhas cinquenta e seis a sessenta e dois da minuta da presente ata.
DEl_¥BERA(}A0: A Camara delibera, por unanimidade, aprovar o projeto de
arquitetura referents ao prooesso mimero zero um barra dois mii e vinte e um barra
quairocentos e sessenta e sete, em nome de Mariline Goncalves Dias, ao abrigo do
artigo vinte, do Decreto-Lei numero quinhentos e cinquenta e cinco barra noventa e
nove, de dezasseis de dezembro, na sua redagao atuai, nos termos e condigoes
constantes da informagéo do apreciagao técnica datada de vinte e sete do
setembro de dois mil e vinte e um e do parecer do Chefe da Divisao de Urbanizagao
e Edificagao de vinte e oito de setembro de dois mil e vinte e um, insitos no
identificado prooesso. Notifique-se.-----------------------------------------------------------------------------Zero um zero seis.- Para aprovagao da Excelentissima Camara Municipal,
presente o projeto de arquitetura referente ao prooesso numero zero um barra dois mil e
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vinte e um barra quinhentos e cinquenta, em nome de Sandrina Daniela Rodrigues

Ribeirc, ao abrigo do artigo vinte, do Decreto-Lei mﬁmero quinhentos e cinquenta e cinco
barra noventa e nove, de dezasseis de dezembro, na sua redacao atual, cuja fotocopia
se encontra inseda de folhas sessenta e trés a sessenta e oito da minuta da presente
ata. DELIBERACAO: A Camara delibera, por unanimidade, aprovar o projeto de
arquitetura referente ao prooesso nﬁmero zero um barra dois mil e vinte e um barra
quinhentos e cinquenta, em nome de Sandrina Daniela Rodrigues Ribeiro, ao
abrigo do artigo vinte, do Decreto-Lei numero quinhentos e cinquenta e cinco barra
noventa e nove, de dezasseis do dezembro, na sua redagao atual, nos termos e
condicoes constantes (la informacao de apreciacao técnica datada do quatro de
outubro de dois mil e vinte e um e do parecer do Chefe da Divisao de Urbanizacao
e Edificacao de sete de outubro de dois mil e vinte e um, insitos no identificado
prooesso. Notifique-so.-----------------------------------------------------------------------------------------------Zero um zero sete.- Para aprovacao da Excelentissima Camara Municipal,
presente o projeto de arqultetura referente ao prooesso ntimero zero um barra dois mil e
vinte e um barra seiscenios e oitenta e seis, em nome de Célia Filipa da Costa Aradjo, ao
abrigo do artigo vinte, do Decretc-Lei numero quinhentos e cinquenta e cinco barra
noventa e nove, de dezasseis de dezembro, na sua redacao atual, cuja fotocopia se
encontra inserla de folhas sessenta e nove a setenta e seis da minuta da presente ata.
DELIBERACAO: A Cémara delibera, por unanimidade, aprovar o projeto de
arquitetura referents ao prooesso nilmero zero um barra dois mil e vinte e um barra
seiscentos e oitenta e seis, em nome do Célia Filipa da Costa Araiijo, ao abrigo do
artigo vinte, do Decreto-Lei ndmero quinhentos e cinquenta e cinco barra noventa e
nove, de dezasseis do dezembro, na sua redagéio atual, nos termos e condigoes
constantes da informagéo de apreciacao técnica datada de doze do outubro de dois
mil e vinte e um e do parecer do Chefe da Divisao de Urbanizacao e Edificagéio do
quinze de outubro de dois mil e vinte e um, insitos no identificado prooesso.
Notifique-se.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zero um zero oito.» Para aprovacao da Excelentlssima Camara Municipal,
presente 0 projeio de arquitetura referente ao prooesso ndrnero zero um barra dois mil e
vinte e urn barra trezentos e catorze, em nome de Carlos Bento Lopes Nogueira, ao
abrigo do artigo vinte, do Decreto-Lei numero quinhentos e cinquenta e cinco barra
noventa e nove, de dezasseis de dezembro, na sua redacao atual, cuja fotocopia se
encontra inse_rta de folhas setenta e sete a oltenta e dois da minuta da presente ata.
DELIBERACAO: A Cémara delibera, por unanimidade, aprovar 0 projeto de
arquitetura referente ao prooesso ndmero zero um barra dois mil e vinte e um barra
trezentos e catorze, em nome de Carlos Bento Lopes Nogueira, ao abrigo do artigo
vinte, do Decreto-Lei ndmero quinhentos e cinquenta e cinco barra noventa e nove,
de dezasseis do dezembro, na sua redagao atual, nos termos e condicoes
constantes da informagao de apreclacao técnica datada do um de outubro de dois
mil e vinte e um e do parecer do Chefe da Divisao de Urbanizagao e Edificacao de
seis do outubro de dois mil e vinte e um, insitos no identificado prooesso.
Notifique-se. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zero um zero nove.- Para aprovacao da Excelentissima Camara Municipal,
presente o projeto de arquitetura referente ao prooesso niimero zero um barra dois mil e
vinte e um barra quinhentos e vinte e trés, em nome de Vitor Nascimento Mendes
Touceira, ao abrigo do artigo vinte, do Decreto-Lei numero quinhentos e clnquenta e
cinco barra noventa e nove, ole dezasseis de dezembro, na sua redacao atual, cuja
fotocopia se encontra iﬁS6I‘l8 de folhas oitenta e trés a oitenta e nove da minuta da
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presente ata. DELJBERACAO: A Camara delibora, por unanimidade, aprovar o
projoto do arquitotura roferonto ao procosso niimoro zero um barra dois mil o vinto
e um barra quinhentos o vinte o trés, om nome do Vitor Nascimonto llllondos
Toucoira, ao abrigo do artigo vinte, do Decreto-Lei mimoro quinhentos o cinquonta
o cinco barra noventa o nove, do dezasseis do dezembro, na sua rodagéio atual, nos
termos o condigoos constantos da lnformagao do aprociagao técnica datada do
trinta do sotombro do dois mil o vinte e um o do parecer do Chefe da Divisao do
Urbanizacao o Edlficacao do quatro do outubro do dois mil o vinte o um, insitos no
idontificado procosso. Notlfiquo-so.-----------------------------------------------------------------------------Zoro um doz.- Para aprovacao da Excolontissima Camara Municipal, presente o
pedido do aitoracao ao proloto do arquitotura roferonto ao procosso ndmoro zero um
barra dois mii o vinte barra vinte o sete, om nome do Maria Goreti Martins Salgado, ao
abrigo do artigo vinte o sete, do Decreto-Lei ndmoro quinhentos o cinquonta e cinco barra
noventa o nove, do dezasseis do dezembro, na sua redacao atual, cuja fotocopia so
oncontra insoria do folhas noventa a noventa e sete do minuta da presente ata.
DELIBERACAO: A Cémara dollbora, por unanimidade, aprovar as altoragoos ao
projoto do arquitotura roferonto ao procosso milmoro zero um barra dois mil o vinte
barra vinto o soto, om nome do Maria Goreti Martins Salgado, ao abrigo do artigo
vinte o soto, conjugado com o ostabolocldo no artigo vinte, ambos do Docroto-Loi
ndmoro quinhentos e cinquonta o cinco barra noventa o nove, do dezasseis do
dezembro, na sua rodagéio atual, nos termos e condigoos constantos das
informagoos do aprociagao técnica datadas do vinte o trés do agosto do dois mil e
vinte o um o do treze do outubro do dois mil o vinte o um o do parecer do Chefe da
Divisao do Llrbanizacao o Edificagéio do dozoito do outubro do dois mil o vinte o
um, insitos no idontificado procosso. Notifiquo-so.--------------------------------------------------------Zoro um onzo.- Para aprovacao da Excolontlssima Camara Municipal, presente o
projoto do arquitotura roferonto ao procosso nlimoro zero um barra dois mil e vinte o um
barra quinhentos o trinta, om nome do Cesar Cardoso Fernandos, ao abrigo do artigo
vinte, do Decreto-Lei ntimero quinhentos e cinquonta e cinco barra noventa o nove, do
dezasseis do dezembro, na sua rodacao atual, cuja fotocopia so oncontra insorta do
folhas noventa o oito a cento o quatro da minuta da presente ata. DELIBERACAO: A
Camara dolibora, por unanimidade, aprovar 0 projoto do arquitotura roferonto ao
procosso ndmoro zoro um barra dois mil o vinte e um barra quinhentos o trinta, om
nome do César Cardoso Fornandos, ao abrigo do artigo vinte, do Decreto-Lei
mimoro quinhentos o cinquonta o cinco barra noventa o nove, do dezasseis do
dezembro, na sua rodagfio atual, com a dispensa do cumprimonto do
ostacionamonto pdblico, conformo allnoa b), do ndmoro um, do artigo cinquonta o
oito, do Regulamonto illlunicipai do Urbanizagao e Edificagao, tudo nos termos e
condigoos constantos da informagéo técnica datada do catorzo do outubro do dois
mil o vinte o um o do parecer do Chefe da Divisao do Urbanizagao o Edificagao do
vinto do outubro do dois mil e vinte e um, insitos no idontificado procosso.
Notifiquo-so.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zoro um doze.- Para aprovacao da Excolontissima Cémara Municipal, presente o
pedido do alteracao ao projeto do arquitotura roferonto ao procosso niiimero zero um
barra dois mil o dozanove barra duzontos o cinquonta e sete, om nome do Ricardo Jorge
do Azovodo Tinoco, ao abrigo do artigo vinte o sete, do Decreto-Lei numoro quinhentos o
cinquonta e cinco barra noventa o nove, do dezasseis do dezembro, na sua rodacao
atual, cuja fotocopia so oncontra inserta do folhas cento e cinco a cento e oito da minuta
da presente ata. DELIBERACAO: A Cémara dolibora, por unanimidade, aprovar a
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altoragao ao projoto do arquitotura roferonto ao procosso ndmoro zero um barra
dois mil o dozanovo barra duzontos o cinquonta o sete, om nome do Ricardo Jorge
do Azovodo Tinoco, ao abrigo do artigo vinte o sete, conjugado com o artigo vinte,
ambos do Decreto-Lei niimoro quinhentos o cinquonta o cinco barra noventa o
nove, do dezasseis do dezembro, na sua rodagao atual, nos termos o condigﬁos
constantos da informagéio do apreciacéo técnica datada do oito do outubro do dois
mil o vinte o um o do parecer do Chofo da Divisao do Urbanizacao o Edificagﬁo do
treze do outubro do dois mil e vinte o um, lnsitos no idontificado procosso.
Notifiquo-so.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zoro um zoro trozo.- Para doliberacao da Excolontlssima Camara Municipal,
presente o pedido do liconclamonto rolativo ao procosso ndmoro zero um barra dois mil o
vinte barra mil o doze, om nome do <<Construc6os Vilaverdonse, Limitada», ao abrigo do
artigo vinte e seis, do Decreto-Lei ndmoro quinhentos o cinquonta o cinco barra noventa
o nove, do dezasseis do dezembro, na sua redacao atual, o rospetiva liquidacao do
taxas, cuja fotocopia so oncontra insona a folhas cento o nove o cento o doz da minuta
da presente ata. DELISERACAO: A Camara dolibera, por unanimidade, doforir o
liconciamonto do pedido do romodelagao do torronos, roferonto ao procosso
ndmoro zero um barra dois mil o vinte barra mil o doze, om nome do <<Construg6os
Vilavordonso, Limitada», ao abrigo do artigo vinte o seis, do Decreto-Lei nfimoro
quinhentos o cinquonta o cinco barra noventa o nove, do dezasseis do dezembro,
na rodagao atuai, o rospotiva liquidacao do taxas, nos termos o condicoes
constantos da informagao técnica datada do catorzo do outubro do dois mil o vinte
o um o do parecer do Chefe da Divisao do Urbanizacao o Edificagao do vinto do
outubro do dois mil o vinte o um, insitos no idontificado procosso. Notifique-so.---------------Zoro um catorzo.- Para doliboracao da Excelontlssima Camara Municipal,
presente o pedido do liconciamonto rolativo ao procosso ntimoro zero um barra dois mil o
vinte barra quinhentos o noventa o nove, em nome do Carlos Joaquim Nogueira
Rodriguos, ao abrigo do artigo vinte o trés, conjugado com o artigo vinte e seis, ambos do
Decreto-Lei ndmoro quinhentos o cinquonta e cinco barra noventa e nove, do dezasseis
do dezembro, no sua rodacao atual, e rospetiva liquidacao do taxas, cuja fotocopia so
oncontra inserta a folhas cento o onzo o cento o doze da minuta da presente ata.
DESBERACAO: A Camara doliiaora, por unanimidade, doforir o liconciamonto
relative ao procosso néimoro zoro um barra dois mil e vinte barra quinhentos o
noventa o nove, om nome do Carlos Joaquim Noguoira Rodriguos, ao abrigo do
artigo vinte o tros, conjugado com o artigo vinte e seis, do Decreto-Lei niimoro
quinhentos o cinquonta o cinco barra noventa e nove, do dezasseis do dezembro,
na sua rodacao atual, o rospotiva liquidagao do taxas, nos termos o condicoos
constantos da informacéio técnica datada do vinte o oito do sotombro do dois mil o
vinte e um o do parecer do Chefe da Divisao do Urbanizacao o Edificagao do trinta
do sotombro do dois mil o vinte o um, insitos no idontificado procosso, dovondo
alortar-so o intorossado do que 0 alvara do obras so sora omitido apos
aprosontacao da liconga do utllizacao do rocursos hidricos omitida pola Agéncia
Portuguosa do Ambionto. Notifiquo-so.-------------------------------------------------------------------------Zoro um quinzo.- Para dollboracao da Excolentlssima Céimara Municipal,
presente o pedido do liconciamonto relativo ao procosso ntrmero zero um barra dois mil o
vinte barra quinhentos o trinta e sete, om nome do Manuel da Encarnacao Barros, ao
abrigo do artigo vinte o tros, conjugado com o artigo vinto e sols, ambos do Decreto-Lei
ndmoro quinhentos e cinquonta o cinco barra noventa o nove, do dezasseis do
dezembro, no sua rodacao atual, cuja fotocopia so encontra inserta a folhas cento o treze
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o cento o catorzo da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Camara doiibera, por
unanimidade, doforir o iicenciamonto roferonto ao procosso ndmoro zero um barra
dois mil o vinte barra quinhentos o trinta o seto, om nomo do Manuel da
Encarnagao Barros, ao abrigo do artigo vinte o trés, conjugado com o artigo vinte o
sols, ambos do Decreto-Lei ndmero quinhentos o cinquonta e cinco barra noventa
o nove, do dezasseis do dezembro, na sua rodagao atual, o rospotiva liquidacao do
taxas, nos termos o condicoos constantos da informacao técnica datada do vinte o
oito do sotombro do dois mil o vinte e um o do parocor do Chofo da Divisao do
Urbanizagao o Edificacao do vinte o nove do sotombro do dois mil o vinte o um,
insitos no idontificado procosso. Notifiquo-so.--------------------------------------------------------------Zoro um dozassois.- Para doliboracao do Excolontissima Camara Municipal,
presente o pedido do llcenciamonto rolativo ao procosso ndmoro zero um barra dois mil e
vinte barra quatrocontos o quatro, em nome do Tasquinha do Corqueira, ao abrigo do
artigo vinte o trés, do Decreto-Lei ndrnoro quinhentos o cinquonta o cinco barra noventa o
nove, do dezasseis do dezembro, na sua rodacao atual, cuja fotocopia so oncontra
insorta a folhas cento e quinzo e cento o dezasseis da minuta da presente ata.
DELIBERACAO: A Camara doiibora, por unanimidade, doforir o pedido do
liconciamento roferonto ao procosso ndmoro zero um barra dois mil e vinte barra
quatrocontos o quatro, om nome do Tasquinha do Corquoira, ao abrigo do artigo
vinte o trés, conjugado com o artigo vinte e sols, ambos do Docroto-Lei mimoro
quinhentos o cinquonta o cinco barra noventa e novo, do dezasseis do dezembro,
na sua rodacao atual, o rospotiva liquidagao do taxas, nos termos o condicoos
constantos da informagao técnica datada do oito do outubro do dois mil o vinte o
um o do parecer do Chofo da Divisao do Urbanizacao o Edificacao do trozo do
outubro‘ do dois mil o vinte o um, insitos no idontificado procosso. Notifiquo~
so. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --

--------~-Zoro um dozassoto.- Para doliberacao da Excelontlssima Camara Municipal,
presente 0 pedido do liconciamonto relativo ao procosso numoro zero um barra dois mil o
vinte o um barra cinquonta o oito, om nome do Francisco do Olivoira Rodriguos, ao
abrigo do artigo vinte e trés, do Decreto-Lei numoro quinhentos o cinquonta o cinco barra
noventa e nove, do dezasseis do dezembro, na sua rodagao atual, cuja fotocopia so
encontra insorta a folhas cento o dezassoto o cento o dezoito da minuta do presente ata.
DELIBERACAO: A Camara dolibora, por unanimidade, doforir o liconciamonto
roferonto ao procosso ndmoro zero um barra dois mil o vinte o um barra cinquonta
o oito, em nome do Francisco do Olivoira Rodriguos, ao abrigo do artigo vinto e
irés, coniugado com o artigo vinte o seis, ambos do Decreto-Lei ndmoro
quinhentos o cinquonta o cinco barra noventa o nove, do dezasseis do dezembro,
na sua rodagao atual, o rospotiva liquidagao do taxas, nos termos o condicoes
constantos do informacao técnica datada do onzo do outubro do dois mil o vinto o
um o do parecer do Chofo da Divisao do Urbanizagao o Edificagao do trozo do
outubro do dois mil e vinte o um, insitos no idontificado procosso. Notifiquo-so.---------------Zero um dozoito.- Para deliberacao da Excolontissima Camara Municipal,
presente o pedido do liconciamonto rolativo ao procosso ndmero zoro um barra dois mil o
vinte barra mil e setonta o oito, om nome do Natalia Sofia Poreira Lopes, ao abrigo do
artigo vinte o trés, do Decreto-Lei numoro quinhentos o cinquonta o cinco barra noventa o
nove, do dezasseis do dezembro, na sua rodacao atual, cuja fotocopia so oncontra
insorta a foinas cento o dezanovo o cento e vinte da minuta da presente ata.
DELIBERACAO: A Céimara dolibora, por unanimidade, aprovar o liconciamonto
roferonto ao procosso ndmoro zero um barra dois mil o vinte barra mil o sotonta o
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oito, om nome do Natalia Sofia Poroira Lopes, ao abrigo do artigo vinte o trés,Jfﬂ_
conjugado corn o artigo vinte o seis, ambos do Docroto-Loi ndmoro quinhentos o
cinquonta o cinco barra noventa o nove, do dezasseis do dozombro, na sua rodagao
atual, o rospotiva iiquidacéio do taxas, nos tormos o condicoos constantos da
informagao técnica datada do quatro do outubro do dois mil o vinte o um o do
parecer do Chefe da Divisao do Urbanizacao o Edificagao do soto do outubro do
dois mil o vinte o um, insitos no idontificado procosso. Notifiquo-so.-------------------------------Zoro um dozanovo.- Para doliboracao da Excolontissima Camara Municipal,
presente o pedido do licenciamonto rolativo ao procosso numoro zoro um barra dois mil e
vinte barra soiscontos o sessenta o nove, om nome do Antonio Forroira do Campos, ao
abrigo do artigo vinte o irés, do Docroto-Loi numoro quinhentos o cinquonta o cinco barra
noventa o nove, do dezasseis do dezembro, na sua rodacao atual, cuja fotocopia so
oncontra inserta a folhas cento o vinte o um o cento o vinte e dois do minuta da prosonio
ata. SELIBERACAO: A Camera doiibora, por unanimidade, doforir o licenciamonto
roferonto ao procosso numoro zero um barra dois mil o vinte barra soiscontos o
sessenta o nove, om nome do Antonio Forroira do Campos, ac abrigo do artigo
vinto o trés, conjugado com o artigo vinte o sols, ambos do Docroto-Loi numero
quinhentos o cinquonta o cinco barra noventa e nove, do dezasseis do dezembro,
na sua rodacao atuai, o rospotiva iiquidacao do taxas, nos termos o condicéos
constantos da informagao técnica datada do onzo do outubro do dois mil o vinte o
um o do parecer do Chefe da Divisao do Urbanizagao o Edificagao do trozo do
outubro do dois mil o vinte o um, insitos no idontificado procosso. Notifiquo-so.---------------Zoro um vinto.- Para doliboracao da Excolontissima Camara Municipal, prosonto
0 pedido do iicenciamento rolativo ao procosso ntrmero zero um barra dois mil o vinte o
um barra cento e cinquonta e nove, om nome do Rui Manuel Poixoto Coolho, ao abrigo
do artigo vinte e irés, do Docroto-Loi numoro quinhentos o cinquonta e cinco barra
noventa e nove, do dezasseis do dezembro, na sua rodacao atual, cuja fotocopia so
encontra insorta a folhas cento o vinte o trés o cento e vinte o quatro da minuta da
presente ate. DELIBERACAO: A Camara delibora, por unanimidade, aprovar o
licenciamonto roferonto ao procosso ndmoro zero um barra dois mil o vinte o um
barra cento o cinquonta o nove, om nome do Rui Manuel Peixoto Coolho, ao abrigo
do artigo vinte o trés, conjugado com 0 artigo vinte o seis, ambos do Docroto-Loi
ndmoro quinhentos o cinquonta o cinco barra noventa o nove, do dezasseis do
dezembro, na sua rodagao atual, o respotiva liquidacao do taxas, nos termos o
condicoos constantos da informacao técnica datada do sete do outubro do dois mil
o vinte o um o do parecer do Chefe da Divisao do Urbanizagao o Edificagao do doze
do outubro do dois mii o vinte o um, insitos no idontificado procosso. Notifiquoso.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zoro um vinte o um.- Para doliboracao da Excolontissima Camara Municipal,
presente o pedido do aitoracao a licenca roferonto ao procosso numero zero um barra
dois rnil o dozassoto barra quinhentos o sotonta o dois, om nome do Maria Rosa Torres
Faria Esiovos, ao abrigo do artigo vinte e sete, do Docroto-Loi néimoro quinhentos o
cinquonta o cinco barra noventa e nove, do dezasseis do dezembro, na sua rodagao
atual, cuja iotocopia so encontra insorta a folhas cento o vinte o cinco o cento o vinte o
sois da minuta da presente ata. DELIBERACAO: A Céimara dolibora, por unanimidade,
doforir a altoragao a liconca roferonto ao procosso numoro zoro um barra dois mil o
dozassoto barra quinhentos o sotonta o dois, om nome do Maria Rosa Torres Faria
Estovos, ao abrigo do artigo vinte o soto, conjugado com o artigo vinte, ambos do
Docroto-Loi numoro quinhentos o cinquonta o cinco barra noventa o nove, do
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dezasseis do dezembro, na sua rodacao atual, o rospotiva liquidagao do taxas, nos
termos o condicoos constantos da informacao técnica datada do sete do outubro
do dois mil o vinte o um e do parecer do Chefe da Diviséio do Urbanizagao o
Edificagao do doze do outubro do dois mil e vinte o um, insitos no idontificado
procosso. Notifiquo-se.-----------------------------------------------------------------------------------------------Zoro um vinte o dois.» Para doliboracao da Excolontissima Camara Municipal,
presente o pedido do altoragao a liconca roferonto ao procosso numoro zero um barra
dois mil e doz barra oito mil oitocontos o sessenta o dois, om nome do Jorge Manuel da
Cunha Forroira, ao abrigo do artigo vinte o soto, do Docroto-Loi nﬁimoro quinhentos o
cinquonta e cinco barra noventa o nove, do dezasseis do dezembro, na sua rodacao
atual, cuja foiocopia so oncontra inserta a folhas conto o vinte o sete o cento o vinte o
oito da minuta da presente ata. DELIBERACAO: A Cémara dolibera, por unanimidade,
doforir a altoracao a licence roferonto ao procosso ndmoro zero um barra dois mil e
doz barra oito mil oitocontos e sessenta o dois, om nome do Jorge Manuel da
Cunha Forroira, ao abrigo do artigo vinte o sete, conjugado com o artigo vinte,
ambos do Docroto-Loi mimoro quinhentos o cinquonta o cinco barra noventa o
nove, do dezasseis do dezembro, na sua rodagao atual, nos termos o condic_,:6os
constantos da informacao técnica datada do vinte o nove do sotombro do dois mil o
vinte o um o do parecer do Chefe da Divisao do Urbanizacéio o Edificagao do trinta
do sotombro do dois mil o vinte e um, insitos no idontificado procosso. Notifiquo-

so. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zoro um vinte o trés.- Para deliboracao da Excolontissima Camara Municipal,
presente o pedido do altoraoao a iiconca roferonto ao procosso zero um barra dois mil o
dozanovo barra quatrocontos o quarenta o nove, om nome do Joso Domingos da Costa
Gornos, ao abrigo do anigo vinte o sete, do Docroto-Loi numero quinhentos o cinquonta o
cinco barra noventa o nove, do dezasseis do dezembro, na sua rodacao atual, cuja
fotocopia so oncontra insorta a folhas cento e vinte o nove o cento o trinta da minuta da
presente ata. DEUBERACAO: A Camara dolibora, por unanimidade, doforir a
altoragao a licenca roferonto ao procosso numoro zoro um barra dois mil o
dozanovo barra quatrocontos o quarenta o nove, om nome do José Domingos da
Costa Gomos, ao abrigo do artigo vinte o soto, conjugado com o artigo vinte,
ambos do Docroto-Loi numoro quinhentos o cinquonta o cinco barra noventa o
nove, do dezasseis do dezembro, na sua rodagao atual, o rospotiva liquidacao do
taxas, nos termos o condigoos constantos da informacao técnica datada do sois do
outubro do dois mil e vinte e um o do parecer do Chefe da Divisao do Urbanizacao
o Edificagao do onzo do outubro do dois mil o vinte o um, insitos no idontificado
procosso. Notifiquo-so.--------------------------------------------------------------------------------------

----------Zoro um vinte o quatro.- Para doliboragzao da Excolontissima Camara Municipal,
presente o pedido do altoracao a licenca roferonto ao procosso ndmero zero um barra
dois mil o quinzo barra cento e quarenta o um, om nome do Manuel do Sousa Araujo, ao
abrigo do artigo vinte o sete, do Docroto-Loi numoro quinhentos o cinquonta o cinco barra
noventa o nove, do dezasseis do dezembro, na sua rodacao atua., cuja fotocopia so
oncontra insorta a folhas cento o trinta o um o cento o trinta o dois da minuta da presente
ata. QEUBERACAO: A Céimara dolibora, por unanimidade, doforir a altoracao a
liconca roferonto ao procosso nfimoro zero um barra dois mil o quinzo barra cento o
quarenta o um, om nome do Manuel do Sousa Arailjo, ao abrigo do artigo vinte o
soto, coniugado com o artigo vinte, ambos do Docroto-Loi ndmoro quinhentos o
cinquonta o cinco barra noventa o nove, do dezasseis do dezembro, na sua rodacao
atual, o rospotiva liquidacao do taxas, nos termos o condigoos constantos da
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informagéo técnica datada de onze do outubro do dois mil e vinte e um e do
parecer do Chefe da Biviséo do Urbanizagao e Edificagéo de quinze de outubro de
dois mii e vinte e um, insitos no idontificado processo. Notifique-se.-------------------------------Zero um vinte e cinco.-i Para cleliberaoao da Excelentissima Camara Municipal,
presente o pedido de aiteraoao a lioenga referente ao prooesso ntimero zero um barra
dois mil e vinte barra vinte e oito, em nome de <<Rocha da Costa e Barbosa, Limitada», ao
abrigo do artigo vinte e sete, do Decreto-Lei nﬂmero quinhentos e cinquenta e cinco barra
noventa e nove, de dezasseis ole dezembro, na sua redagao atual, cuja fotocopia se
enconira insena de folhas canto e trinta e trés a cento e trinta e sete da minuta da
presente ata. DELIBERAQAO: A Céimara delibera, por unanimidade, deferir a
alteragéo a licenga referents ao prooesso nﬁmero zero um barra dois mil e vinte
barra vinte e oito, em nome de “Rocha da Costa e Barbosa, Limitada», ao abrigo do
artigo vinte e sete, do Decreto-Lei nﬁzmero quinhentos e cinquonta e cinco barra
noventa e nove, de dezasseis do dezembro, na sua redagao atual, e respetiva
liquidagéo de taxas, nos termos e condigoes constantes da informagéo técnica
datada de dezassete de setembro de dois mil e vinte e um, conjugada com a
informagéo técnica datada de onze de outubro de dois mil e vinte e um e do
parecer do Chefe da Diviséio de Urbanizagéio e Edificagéo de catorzo de outubro de
dois mil e vinte e um, insitos no idontificado processo. Notifique~se.-------------------------------Zero um vinte e seis.- Para deliberagao da Excolontissima Camara Municipal,
presente o pedido de alteraoao a licenga referents ao prooesso numero zero um barra
dois mil e vinte barra trezentos e setenta e cinco, em nome de Joana Peixoto da Silva, ao
abrigo do artigo vinte e sete, do Decreto-Lei ntimero quinhentos e cinquenta e cinco barra
noventa e nove, de dezasseis de dezembro, na sua redaoao atual, cuja fotooopia se
encontra inserta do folhas cento e trinta e oito a cento e quarenta e quatro da minuta da
presente ata. DELIBERACAO: A Cémara delibera, por unanimidade, deferir a
alteragéo a licenga referento ao prooesso niimero zero um barra dois mil e vinte
barra trezentos e setenta e cinco, em nome de Joana Peixoto da Silva, ao abrigo do
artigo vinte e sete, conjugado com o artigo vinte, ambos do Decreto-Lei ntimero
quinhentos e cinquonta e cinco barra noventa e nove, da dezasseis de dezembro,
na sua redagéo atual, e respetiva liquidagao de taxas, nos termos e condigoes
constantos da informagéo de apreciagﬁo técnica datada de um de outubro de dois
mi! e vinte e um, da informagéo técnica datada de onze de outubro de dois mil e
vinte e um e do parecer do Chefe da Diviséo de Urbanizagéo e Edificagao de treze
de outubro do dois mil e vinte e um, insitos no idontificado processo. Notifiquese. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------—Zero um vinte e sete.- Para deliberagao da Excelentissima Camara Municipal,
presente o pedidode alteraoéo a licenoa referente ao prooesso ntimero zero um barra
dois mi! e vinte barra duzentos e cinquonta e sete, em nome de Maria Helena Nogueira
Arantes Dias Barbosa, ao abrigo do artigo vinte e sete, do Decreto-Lei ntimero
quinhentos e cinquonta e cinco barra noventa e nove, de dezasseis de dezembro, na sua
redaoao atual, cuja fotocopia so encontra inserta a folhas oent~o e quarenta e cinco e
cento e quarenta e seis da minuta da presente ata. DELEBERAQAO: A Cémara delibera,
por unanimidade, deferir a alteragéo a licenga referents ao prooesso nfimero zero
um barra dois mil e vinte barra duzontos e cinquonta e sete, em nome de Maria
Helena Nogueira Arantes Dias Barbosa, ao abrigo do artigo vinte e sete, conjugado
com o artigo vinte, ambos do Decreto-Lei mimero quinhentos e cinquenta e cinco
barra noventa e nove, de dezasseis de dezembro, na sua redaoéio atual, nos termos
e condigoes constantos da informagao técnica datada de sete de outubro de dois
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mil e vinte e um e do parecer do Chefe da Divisao de Urbanizagao e Edificacéo de
onze de outubro de dois mil e vinte e um, insitos no identificado processo.
Notifique-se.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------~Zero um vinte e oito.- Para deliberacao da Excelentissima Camara Municipal,
presente o pedido de aiteracao a licenca do operacao de loteamento, referente ao
prooesso néamero zero dois barra dois mil e dezoito barra duzentos e trinta e quatro, em
nome de America Martins Simoes, ao abrigo do artigo vinte e sete, do Decreto-Lei
numero quinhentos e cinquenta e cinco barra noventa e nove, de dezasseis de
dezembro, na sua redacao atual, cuja fotocopia se enoontra insena de folhas cento e
quarenta e sete a cento e cinquonta da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A
Cémara delibera, por unanimidade, deferir a alteragéio a licenga da operagao de
ioteamento, referente ao prooesso numero zero dois barra dois mil e dezoito barra
duzentos e trinta e quatro, em nome de Américo Martins Simoes, ao abrigo do
artigo vinte e sete, do Decreto-Lei numero quinhentos e cinquenta e cinco barra
noventa e nove, de dezasseis de dezembro, na sua redagao atual, e respetiva
liquidagao de taxas, nos termos e condigoes constantos da informacéo de
apreciagao técnica datada de trinta de setembro da dois mil e vinte e um, da
informagao técnica datada de oito de outubro de dois mil e vinte e um e do parecer
do Chefe da Diviséio de Urbanizagﬁo e Edificacéo de treze de outubro de dois mil e
vinte e um, insitos no identificado processo. Notifique-se.----------------------------------------------Zero um vinte e nove.~ Para deliberacao da Excelentissima Céimara Municipal,
presente o pedido de alteracao a licenca de operacao de ioteamento, referenfe ao
prooesso numero zero dois barra dois mil e cinco barra dez mil oitocentos e cinquenta e
sete, em nome de Fernando Jorge Carvalho, ao abrigo do artigo vinte e sete, do DecretoLei numero quinhentos e cinquenta e cinco barra noventa e nove, de dezasseis de
dezembro, na sua redacao atual, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas cento e
cinquonta e um a cento e cinquonta e nove da minuta da presente ata. DELIBERAQAO:
A Camera cieiibera, por unanimidade, deferir a alteragéio a licenga da operacao de
loteamento, referents ao procosso numero zero dois barra dois mil e cinco barra
dez mii oitocentos e cinquenta e sete, em nome de Fernando Jorge Carvalho, ao
abrégo do artigo vinte e sete do Decreto~Lei numero quinhentos e cinquonta e cinco
barra noventa e nove, de dezasseis de dezembro, na sua redagao atual, e respetiva
liquidagéo de taxas, nos termos e condigoes constantes da informagao de
apreciagao técnica datada de vinte e nove de setembro de dois mil e vinte e um, da
informagéio técnica datada de quatro de outubro do dois mil e vinte e um e do
parecer do Chefe da Divisao de Urbanizagao e Ediﬁcacao de sete de outubro de
dois mil e vinte e um, insitos no identificado processo. Notifique-se.-------------------------------Zero um trinta.- Para cieliberacao da Excelentissima Camera Municipal, presente
o pedido de aiteracao a licenca de operacao de loteamento, referente ao prooesso
numero zero dois barra mil novecentos e noventa e um barra vinte e cinco, em nome de
Leonardo Sant’Anna da Cunha, ao abrigo do artigo vinte e sete, do Decreto-Lei numero
quinhentos e cinquonta e cinco barra noventa e nove, de dezasseis de dezembro, na sua
redacao atual, cuja fctocopia se encontra inserta de folhas cento e sessenta a cento e
sessenta e oito da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Céimara delibera, por
unanimidade, defazrir a alteragéo a licenga da operagéo de loteamento, referents ao
prooesso numero zero dois barra mil novecentos e noventa e um barra vinte e
cinco, em nome de Leonardo Sant’Anna da Cunha, ao abrigo do artigo vinte e sete,
do Decreto-Lei numero quinhentos e cinquenta e cinco barra noventa e nove, de
dezasseis do dezembro, na sua redagao atual, e respetiva liquidagao de taxas, nos
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termos e condigoes constantes da informagao de apreciagéo técnica datada de
vinte e oito de setembro de dois mil e vinte e um, da informagao técnica datada de
um de outubro de dois mil e vinte e um e do parecer do Chefe da Divisao de
Urbanizagéo e Edificagao de seis de outubro de dois mil e vinte e um, insitos no
identificado processo. Notifique-se.---------------------------------------------------------------------------~—Zero um trinta e um.- Para deliberagao da Excelentissima Camara Municipal,
presente o pedido de licenciamonto de obras de urbanizacao, referente ao prooesso
numero zero um barra dois mil e dezanove barra oitocentos e oitenta e dois, em nome de
E-lerminio Antonio de Costa Pereira, ao abrigo do disposto na alinea b), do numero dois,
do artigo quarto, conjugado com 0 estabelecido na alinea b), do numero um, do artigo
vinte e tree, do Decreto~Lei numero quinhentos e cinquonta e cinco barra noventa e nove,
de dezasseis de dezembro, na sua redacao atual, cuja fotocopia se encontra inserta de
folhas cento e sessenta e nove a cento e setenta e cinco da minuta da presente ata.
DELIBERACAO: A Camara delibera, por unanimidade, deferir o licenciamento de
obras de urbanizagao, referente so prooesso numero zero um barra dois mil e
dezanove barra oitocentos e oitenta e dois, em nome de Herminio Antonio da Costa
Pereira, ao abrigo do disposto na alinea b), do nfzmero dois, do artigo quarto,
conjugado com o estabelecido na aiinea b), do numero um, do artigo vinte e trés e
artigo vinte e seis, todos do Decreto-Lei numero quinhentos e cinquenta e cinco
barra noventa e nove, de dezasseis de dezembro, na sua redagao atual, e respetiva
liquidagéo de taxas, condicionado, ainda, a prestagao de caucao no valor de
41.658,75 euros (quarenta e um mil seiscentos e cinquenta e oito euros e setenta e
cinco céntimos), nos termos e condicoes constantes da informagao de apreciagéo
técnica datada de trinta de setembro de dois mil e vinte e um, da informagéo
técnica datada de sete de outubro de dois mil e vinte e um e do parecer do Chefe
da Divisao de Urbanizagao e Edificagao de onze de outubro de dois mil e vinte e
um, insitos no identificado processo. Notifique-se.--------------------------------------------------------Zero um trinta e dois.- Para deliberaoao da Excelentissima Camara Municipal,
presente o pedido de licenciamonto de obras de urbanizacao, referente ao prooesso
numero zero um barra dois mil e vinte barra oitocentos e setenta e quatro, em nome de
Jorge Manuel Dias da Cunha, ao abrigo do disposto na alinea b), do numero dois, do
artigo quarto, conjugado com o estabelecido na alinea b), do numero um, do artigo vinte
e trés, do Decreto-Lei numero quinhentos e cinquenta e cinco barra noventa e nove, de
dezasseis de dezembro, na sua redacao atual, cuja fotocopia se encontra inserta de
folhas cento e setenta e seis a cento e oitenta da minuta da presente ata.
DELIBERACAO: A Cémara delibera, por unanimidade, deferir o licenciamento das
obras de urbanizagao, referente ao prooesso numero zero um barra dois mil e vinte
barra oitocentos e setenta a quatro, em nome de Jorge Manuel Dias da Cunha, ao
abrigo do disposto na alinea in), do numero dois, do artigo quarto, conjugado com o
estabeiecido na alinea b), do niimero um, do artigo vinte e trés e artigo vinte e seis,
todos do Decreto-Lei numero quinhentos e cinquenta e cinco barra noventa e nove,
de dezasseis de dezembro, na sua redagao atual, e respetiva liquidagao de taxas,
condicionado, ainda, a prestagao de caugao no valor de 'l.449,31 euros (mil
quatrocentos e quarenta e nove euros e trinta e um céntimos), nos termos e
condigoes constantes da informagao de apreciagao técnica datada de quatro de
outubro do dois mil e vinte e um, da informacao técnica datada de onze de outubro
de dois mil e vinte e um e do parecer do Chefe da Diviséio de Urbanizagao e
Edificagéo de treze de outubro de dois mil e vinte e um, insitos no idontificado
processo.-----------------------------------------------------------------------------------1--------------------—
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----------Zero um trinta e trés.- Para cloliboracao da Excolontissima Camara Municipal,
presents 0 pedido do iogalizaoao do oporacoes urbanisticas, roferonto ao procosso
nnmoro zero um barra dois mil o vinte e um barra sotecontos e quarenta o dois, om nome
do Horanca do Luisa Martins dos Santos, ao abrigo do artigo cento o dois-A, do DocrotoLoi numoro quinhentos e cinquonta o cinco barra noventa o nove, do dezasseis do
dezembro, na sua rodacao atual, conjugado com o disposto no numero dois, do artigo
soxto. do Rogulamonto Municipal do Urbanizacao o Edificacao, cuja fotocopia so
enoontra inseita do folhas cento o oitenta o um a cento s oitenta e oito da minuta da
presents ata. DEUBERACAO: A Camara dolibora, por unanimidade, doforir a
legalizagao o rospotiva utilizagéo da oporagao urbanistica roferonto ao procosso
numoro zero um barra dois mil o vinte o um barra setocontos o quarenta o dois, om
nome do Horanca do Luisa Martins dos Santos, ao abrigo do artigo cento o dois-A,
do Docroto-Loi nﬂmoro quinhentos o cinquonta o cinco barra noventa o nove, do
dezasseis do dezembro, na sua rodagao atual, conjugado com o disposto no
numero dois, do artigo sexto, do Rogulamonto Municipai do Urbanizagao o
Edificagao, bom como a aprovagao da liquidagao das rsspstivas taxas, nos termos
o condigoos constantos da informagao do aprociacao técnica datada do trinta do
sotombro do dois mil o vinte e um, da informagao técnica do soto do outubro do
dois mil o vinte o um o do parecer do Chefe da Diviséo do Urbanizagao e Edificagao
do doze do outubro do dois mil o vinte o um, insitos no idontificado procosso.
Notifiquo-so. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Zero um trinta o quatro.- Para delibsracao da Excolontissima Camara Municipal,
presente o pedido do legalizaoao do operacoos urbanisticas, roferonto ao prooesso
numsro zero um barra dois mil e vinte o um barra quinhentos o trinta o dois, em nome do
Maria Luisa Sousa Poixoto Goncaivss, ao abrigo do artigo cento o dois~A, do Decreto-Lei
ndmoro quinhentos s cinquonta o cinco barra noventa s novo, do dezasseis do
dezembro, na sua redagao atuai, coniugado com o disposto no numoro dois, do artigo
sexto, do Reguiamonto Municipal do Urbanizacao o Edificacao, cuja fotooopia so
encontra insoria do folhas cento e oitsnta o nove a cento e noventa o cinco da minuta da
presente ata. DELlBERACAO:A Céimara dolibora, por unanimidade, doforir a
iogaiizagao o rospotiva utilizagéio da oporacao urbanistica roferonto ao procosso
niimoro zero um barra dois mil o vinte o um barra quinhentos o trinta o dois, nome
do Maria Luisa do Sousa Poixoto Gongaivos, ao abrigo do artigo cento o dois-A, do
Docroto-Loi nnmoro quinhentos e cinquonta o cinco barra noventa e nove, do
dezasseis do dezembro, na sua redagao atual, conjugado com o disposto no
numoro dois do artigo sexto, do Rogulamonto Municipal do Urbanizagao o
Edificagéo, bem como a aprovacao da iiquidacao das rsspstivas taxas, nos termos
o condigoos constantos da informagao do aprociagao técnica datada do vinte o trés
do sotombro do dois mil o vinte o um, da informacao técnica datada do doze do
outubro do dois mil o vinte e um o do parecer do Chofo da Diviséio do Urbanizagao
o Edificagao do dezoito do outubro do dois mil o vinte o um, insitos no idontificado
procosso. Notifiquo-so.------------------------------------------------------------------------------------—~
----------Zero um trinta o cinco.- Para deliboracao da Excolontissima Camara Municipal,
presente o pedido do lsgalizagao do oporacoos urbanisticas, referents ao procosso
numero zero um barra dois mil o vinte o um barra oitocontos e nove, em nome do Manuel
Torres Corqueira, ao abrigo do artigo cento e dois-A, do Decreto-Lei numero quinhentos s
cinquonta o cinco barra noventa e nove, do dezasseis do dezembro, na sua rsdaoao
atual, conjugado com o disposto no numoro dois, do artigo sexto, do Rsgulamsnto
Municipal do Urbanizacao o Edificacao, cuja fotocopia so oncontra inssrta do folhas cento
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o noventa o sois a duzontos o duas da minuta da presente ata. DELIBERACAO: A
Céimara delibora, por unanimidade, doforir a logalizacao da oporagao urbanistica o
rospotiva utilizagao roferonto ao procosso numoro zoro um barra dois mil o vinte o
um barra oitocontos e nove, om nome do Manuel Torres Corquoira, ao abrigo do
artigo cento o dois-A, do Docroto-Loi numoro quinhentos o cinquonta o cinco barra
noventa o novo, do dozassois do dezembro, na sua rodacao atual, conjugado com o
disposto no nfimoro dois, do artigo sexto, do Rogulamonto Municipal do
Urbanizaoao o Edificagao, bem como a aprovagao da Iiquidagao das rospetivas
taxas, nos termos o condigéos constantos da informacao do aprociagéo técnica
datada do vinte o nove do sotombro do dois mil o vinte o um, da informagao técnica
do sols do outubro do dois mil o vinte o um o do parocor do Chofo da Divisao do
Urbanizagéo o Edificagao do onzo do outubro do dois mil o vints o um, insitos no
idontificado procosso. Notifiquo»se.-----------------------------------------------------------------------------Zoro um trinta e sois.- Para doiiboracao da Excolontissima Camara Municipal,
presents o pedido do logalizacao do oporacoos urbanisticas, roferonto ao procosso
nelimoro zero um barra dois mil o vinte o um barra soiscontos o seis, om nome do Antonio
Jose Silva do Barros, ao abrigo do artigo cento s dois-A, do Docrsto~Loi numoro
quinhentos o cinquonta o cinco barra noventa o novo, do dezasseis do dezembro, na sua
rodacao atual, conjugado com o disposto no numoro dois, do artigo sexto, do
Rogulamonto Munlcipai do Urbanizacao o Edificacao, cuja fotocopia so oncontra insorta
do folhas duzontos s trés a duzontos o soto do minuta da presente ata. DELIBERACAO:
A Camara dolibora, por unanimidade, doforir a logalizagao da oporagao urbanistica
e rospotiva utiiizagao roferonto ao procosso mimoro zero um barra dois mil o vinte
o um barra soiscontos o seis, om nome do Antonio José Silva do Barros, ao abrigo
do artigo conto o dois-A, do Docroto-Loi nL'imoro quinhentos o cinquonta o cinco
barra noventa o nove, do dezasseis do dezembro, na sua rodagao atual, conjugado
com 0 disposto no ndmoro dois, do artigo soxto, do Roguiamonto Municipal do
Urbanizacao e Edificacéio, bem como a aprovagao da liquidacéio das rsspstivas
taxas, nos termos o condigﬁos constantos da informacao do aprociagao técnica
datada do vinte o sete do sotombro do dois mil o vinte o um, da informagao técnica
do trinta do outubro do dois mil o vinte o um o do parocor do Chefe da Divisao do
Urbanizagao o Edificacao do quatro do outubro do dois mil o vinte o um, o ainda
dos parocoros técnicos da APAIARH (Agoncia Portuguesa do Ambionto) o DGAV
(Dirogao Goral da Alimontagao o Votorinéria) insitos no idontificado procosso.
Notifiquo-so.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------~Zoro um trinta o sete.-» Para doliboraoao da Excolontissima Camara Municipal,
presente o pedido do informacao prévia do obras do odificacao, roferonto ao procosso
numoro zoro um barra dois mii o vinto s um barra sotocontos o sessenta e quatro, om
nome do Joao Fiiipo Poroira Sousa, ao abrigo do artigo dezasseis, do Docroto-Loi
nillmoro quinhentos o cinquonta o cinco barra noventa o novo, do dezasseis do
dezembro, na sua rodacao atual, cuja fotocopia so oncontra insorta do folhas duzontos o
oito a duzontos o treze do minuta da presents ata. DELlBERACAO: A Céimara dolibora,
por unanimidade, omitir parocor favorévol ao pedido do informagao prévia,
roferonto ao procosso nilimoro zoro um barra dois mil o vinte o um barra sotocontos
o sessenta o quatro, om nome do Joao Filipo Peroira Sousa, ao abrigo do disposto
no artigo dozassois do Docroto-Loi nﬁmoro quinhentos o cinquonta o cinco barra
noventa o nove, do dezasseis do dezembro, na sua rodagao atual, nos termos o
condicﬁos constantos da informagéo do apreciagao técnica datada do catorzo do
outubro do dois mil o vinte o um o do parocor do Chofo da Divisao do Urbanizagao
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o Edificacao do dezoito do outubro do dois mil o vinte o um, insitos no idontificado
procosso. Notifiquo-so.------------------------------------------------------------------------------------~----------Zoro urn trinta o oito.- Para doliboracao da Excolontissima Camara Municipal,
presente o pedido do informacao prévia do oporagao do lotoamonto, roferonto ao
procosso zero dois barra dois mil e dozanovo barra novocontos o sotonta o cinco, om
nome do Mario Miguel l\/lachado do Vilhena da Cunha, ao abrigo do disposto no artigo
dezasseis, do Docroto-Loi numoro quinhentos o cinquonta o cinco barra noventa o nove,
do dezasseis do dezembro, no sua rodacao atual, cuja fotooopia so oncontra insorta do
foihas duzontos o catorzo a duzentos o quarenta o soto da minuta da presents ata.
DEUBERACAO: A Camera dolibora, por unanimidade, omitir parocor favoravol
condicionado ao pedido do informagao prévia roferonto ao procosso numoro zero
dois loarra dois mil o dozanovo barra novocontos o setenta o cinco, om nome do
Mario Miguel Machado do Viihona da Cunha, ao abrigo do disposto no artigo
dezasseis, do Docroto-Loi numoro quinhentos o cinquonta o cinco barra noventa o
nove, do dezasseis do dezembro, na sua redacao atual, nos termos e condicoos
constantos da informacao do aprociacao técnica datada do catorzo do outubro do
dois mil s vinte e um o do parecer do Chofo da Divisao do Urbanizagao o Edificagao
do dezoito do outubro do dois mil e vinte o um, insitos no idontificado procosso.
Notifiquo-so.---------------------------------------------------------------------------------------------------~----------Zero um trinta o novo.- Para aprovacao da Excolontissima Camera Municipal,
prosonto uma Proposta aprssontada psla Sonhora Prosidonto da Camara Municipal, Dra.
Jdiia Fornandos, rolativa a atribuioao do um subsidio para a aquisicao do oquiparnontos
dosportivos o ainda para pagamonto das inscricoos o rospotivo soguro dosponivo, no
ambito do dosporto fodsrado jovom, cuja fotocopia so oncontra insorta do folhas
duzontos e quarenta o oito a duzontos o cinquonta da minuta da presents ata.
DELIBERACAO: A Camera dolibora, por unanimidade, aprovar a proposta
aprosontada pela Sonhora Presidents do Camara, rolativa a atribuigao do um
subsidio para a aquisicao do oquipamontos dosportivos e ainda para pagamonto
das inscrigoes o rospotivo soguro desportivo, no ambito do dosporto fodorado

jovem.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zoro um quarenta.- Para aprovaoao da Excolontissima Camara Municipal,
presente uma Proposta aprosontada psla Sonhora Presidents do Camara, para
doslgnacao do roprosontantos do Municipio para intograr o Consolho Gorai do
Agrupamonto do Escolas do Vila Verde, o Consolho Geral da Escola Socundaria do Vila
Vordo, 0 Consolho Gorai do Agrupamonio do Escolas do Prado o o Consolho Goral do
Agrupamonio do Escolas do Monro o Rlboira do Noiva, cuja fotocopia so oncontra insorta
a folhas duzentos o cinquonta s uni o duzontos o cinquonta s dois da minuta da prosonto
ata. DEUBERACAO: A Camara doiibora, por maioria, com a abstoncao do Sonhor
Voroador do Partido Chega, Fernando José Dantas da Silva, dosignar como
roprosontanios do Municipio a integrar:-----------------------------------------------------------------------~No Consolho Geral da Escola Socundaria do Vila Verde os soguintes
elomontos: Dr. Adolino Machado - Chefs da Divisao do Educagao e Promogao
Social; Sr.“ Silvia Rosa Barbosa Roclriguos - Técnica Superior do Eduoagao, afota
ao Sorvioo do Educagao o 0 Sonhor José Luis Scares Faria, Presidents da Junta do

Froguesia do Vila Vordo o Barbuda;-------------------------------------------------------------------~----------No Consolho Goral do Agrupamonto do Escolas do Vila Verde: Dr. Manuel do
Olivoira Lopes, Voroador da Educagao, Agao Social e Dosonvolvimonto Economico;
Dr?‘ Silvia Rosa Barbosa Rodriguos — Técnica Superior do Eduoagao, afota ao
Servigo do Educagao e Dr“ Carla Alexandra Silva Voloso, Técnica Superior a
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dosomponhar funcﬁos na Comissao do Protegao do Criancas o Jovons do Vila
Verde; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------No Consolho Gerai do Agrupamonto do Escolas do Prado: Dr. Manuel do
Olivoira Lopes, Voroador da Educagao, Agao Social o Dosonvolvimonto Econémico;
Dr. Adelino Machado — Chefe da Divisao do Educacao e Promogao Social o Dr. José
Albano Viana Bastos, Prosidonte da Junta do Freguosia da Vila do Prado; o---------------------No Consolho Goral do Agrupamento do Escolas do Mouro o Riboira do
Neiva: Dr. llllanuol do Olivoira Lopes, Voroador da Educagao, Agao Social o
Dosonvolvimonto Econémico; Dr. Adolino Machado - Chofo da Divisao do
Eduoagao o Promogao Social o Dr.“ Ana Cristina Gongalvos Soares, Técnica
Superior do Educagao.------------------------------------------------------------------------------------------------Zoro um quarenta e um.- Para smissao do parocor da Excolontissima Camera,
prosonlo o Mapa do Turnos do Sorvico das Farmacias do Concolho, olaborado pola ARS
Norte (Administracao Regional do Saudo do Norte), para o ano civil do dois mil o vinte o
dois, cuja fotocopla so oncontra insorta do folhas duzentos e cinquonta o trés a duzentos
o sessenta o sols da minuta da presente ata. DELIBERACAO: A Camara dolibora, por
unanimidade, omitir parocor favoravol ao Mapa do Turnos do Sorvigo das Farmacias
do Concoiho, olaborado pola ARS Norte (Administragao Regional do Saude do
Norte), para o ano civil dois mil o vinte o dois.----------------------------------------------------~~
-------~~Foi docidido polo Orgao Executivo, dosignar os dias oito e vinte o dois do
més do novombro; dias sols o vinte do mas do dezembro, polas nove horas o trinta
minutes, para roalizacao das proximas rouniﬁes do Camara. ---------------------------------~
--------~-Procodeu~so a loitura da minuta da rouniao do Exocutivo, a qual fol aprovada por
todos os oiomentos prosontos na rouniao. -----------------------------------------------------------------------E nada mais havondo a tratar, pela Sonhora Presidents foi doclarada oncerrada a
reuniao eram doz horas o trinta minutos, da qual para constar o dovidos ofoitos fol
iavrada a prosonto ata que vai ser dovidamonto assinada, consignando-so que todas as
delibsracoes dola constants foram aprovadas em minuta no final da reuniao, nos termos
do ndmoro trés do artigo cinquonta o sete da Lei ndmoro setenta e cinco barra dois mil o
treze, do doze do sotombro, para surtir ofoitos imodiatos. ------------------------------------------~
----------E ou, Filipa Dantas Viiola, Chefe do Divisao da Qualidade, Atondimonto o
Fiscalizagao em regime do substituicao, a rodigi, subscrovi o assino. --------------------------~
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