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----------Aos dez dias do més de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois, realizou-se uma
reuniao ordinéria da Cémara Municipal de Vila Verde, no edificio dos Pacos do Concelho,
sob a Presidéncia da Senhora Presidente da Cémara, Julia Maria Caridade Rodrigues
Fernandes, e com a presenca dos Senhores Vereadores, Manuel de Oliveira Lopes,
Michele Alves, Patricio Jose Correia Pinto Araujo, Adriano Almeida Ramos, Antonio
Esquivel Goncalves Gomes e Fernando Jose Dantas da Silva. -------------------------------------
----------Secretariou a Técnica Superior, em regime de substituicao, Filipa Dantas Vilela.----
----------Verificada a presenca do numero legal de Vereadores, pela Senhora Presidente da
Camara, foi declarada aberta a reuniao eram nove horas e trinta e cinco minutos. ------------
----------BALANCETE: Presente, para conhecimento da Excelentissima Cémara, o resumo
diario da Tesouraria relativo ao dia sete do més de janeiro do ano dois mil e vinte e dois,
que acusava um saldo pecuniario de nove milhoes novecentos e cinquenta e nove mil
seiscentos e oitenta e um euros e catorze céntimos, cuja fotocopia se encontra inserta a
folhas quinze e dezasseis da minuta da presente ata. -------------------------------------------------
----------EXPEDIENTE: O que segue, acompanhado de todos os processos para
verificacao da Excelentissima Edilidade. ------------------------------------------------------------------
----------Presente, para aprovacao da Excelentissima Cémara Municipal, a ata da reuniao
ordinaria de vinte de dezembro de dois mil e vinte e um, cuja fotocopia se encontra inserta
de folhas dezassete a vinte e trés da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Cémara
delibera, por unanimidade, aprovar a referida ata.--------------------------------------------------
-----------ZERO UM.- CONHECIMENTOS BARRA RATIFICAQGES:------------------------------
----------Zero um zero um.- Para ratificacao da Excelentissima Camara Municipal,
presente o despacho do Senhor Vice-Presidente da Camara Municipal de Vila Verde,
datado de trinta de dezembro de dois mil e vinte e um, que aprovou os esclarecimentos
prestados pelo Juri, bem como as retificacoes propostas as pecas do procedimento, no
émbito do procedimento de contragéo publica denominado <<Expansao da Area de
Acolhimento Empresarial do Municipio de Vila Verde», cuja fotocopia se encontra inserta
de folhas vinte e quatro a trinta e quatro da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A
Cémara delibera, por unanimidade, ratificar 0 referido despacho exarado pelo
Senhor Vice-Presidente da Cémara Municipal de Vila Verde, relacionado com a
aprovagao dos esclarecimentos prestados pelo Juri, bem como das retificagoes
propostas as pegas do procedimenjo, no ambito do procedimento de contragao
publica denominado <<Expansao da Area de Acolhimento Empresarial do Municipio
de Vila Verde.»---------------------------------------------------------------------------------------------------
----------Zero um zero dois.- Para ratificacao da Excelentissima Camara Municipal,
presente o despacho do Senhor Vice-Presidente da Cémara Municipal de Vila Verde,
datado de trinta de dezembro de dois mil e vinte e um, que aprovou a retificacao de erros
e omissoes constantes das pecas do procedimento de contracao publica denominado
<<Expansao da Area de Acolhimento Empresarial do Municipio de Vila Verde», nos termos
propostos pelo respetivo Juri do procedimento, cuja fotocopia se encontra inserta de
folhas trinta e cinco a quarenta e dois da minuta da presente ata. DELIBERAQIAO: A
Cémara delibera, por unanimidade, ratificar 0 referido despacho exarado pelo
Senhor Vice-Presidente da Cémara Municipal de Vila Verde, relacionado com a
aprovagéo da retificagéo de erros e omissoes, no ambito do procedimento de
contragao publica denominado <<Expans5o da Area de Acolhimento Empresarial do
Municipio de Vila Verde.»------------------------------------------------------------------------------------
----------Zero um zero trés.- Para ratificacao da Excelentissima Cémara Municipal,
presente o despacho do Senhor Vice-Presidente da Cémara Municipal de Vila Verde,
datado de trinta de dezembro de dois mil e vinte e um, que aprovou a prorrogacao do
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prazo de entrega de propostas em dezoito dias, no ambito do procedimento de contracao
publica denominado <<Expansao da Area de Acolhimento Empresarial do Municipio de Vila
Verde», cuja fotocopia se encontra inserta de folhas quarenta e trés a quarenta e nove da
minuta da presente ata. DELIBERACAO: A Camara delibera, por unanimidade,
ratificar o referido despacho exarado pelo Senhor Vice-Presidente da Camara
Municipal de Vila Verde, relacionado com a aprovagao da prorrogagao do prazo de
entrega de propostas, no ambito do procedimento de contragao publica
denominado <<Expansao da Area de Acolhimento Empresarial do Municipio de Vila
Verde», em dezoito dias, nos termos previstos no numero um, numero quatro e
numero cinco, do artigo sessenta e quatro, do Codigo dos Contratos Publicos,
terminando o mesmo em vinte e quatro de janeiro de dois mil e vinte e dois.------------
----------Zero um zero quatro.- Para conhecimento da Excelentissima Camara Municipal,
presente o Despacho de Subdelegacao de Competéncias da Senhora Presidente de
Camara no Senhor Vereador do Pelouro do Ambiente, Desporto e Protecao Civil, Dr.
Patricio José Correia Pinto de Araujo, no ambito das competéncias especiais constantes
da legislacao em vigor relacionadas com questoes ambientais e Iicenciamentos conexos;
das competéncias em sede de regulacao da atividade do mercado dos transportes em taxi
e Codigo da Estrada; das competéncias previstas nos diplomas regulamentares em vigor,
devidamente identificados no despacho, e em matéria de autorizacao de despesas, cuja
fotocopia se encontra inserta de folhas cinquenta a cinquenta e trés da minuta da
presente ata. DELIBERACAO: A Cémara toma conhecimento do despacho exarado
pela Senhora Presidente de Cémara, datado de trés de novembro de dois mil e vinte
e um, relacionado com a Subdelegagao de Competéncias no Senhor Vereador do
Pelouro do Ambiente, Desporto e Protegao Civil, Dr. Patricio José Correia Pinto de
Araujo.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------Zero um zero cinco.- Para conhecimento da Excelentissima Cémara Municipal,
presente o Despacho de Subdelegacao de Competéncias da Senhora Presidente de
Cémara no Senhor Vereador do Pelouro da Educacao, Acao Social e Desenvolvimento
Economico, Dr. Manuel de Oliveira Lopes, no ambito das competéncias especiais
constantes dos Decretos-Lei numeros onze barra dois mil e trés, de dezoito de janeiro,
duzentos e setenta barra dois mil e um, de seis de setembro e cento e vinte e oito barra
dois mil e catorze, de vinte e nove de agosto; no que concerne ao licenciamento de
atividades diversas; em matéria de autorizacao de despesas e no ambito das
competéncias previstas nos diplomas regulamentares em vigor, devidamente identificados
no despacho, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas cinquenta e quatro a cinquenta
e oito da minuta da presente ata. DELIBERACAO: A Camara toma conhecimento do
despacho exarado pela Senhora Presidente de Cémara, datado de trés de novembro
de dois mil e vinte e um, relacionado com a Subdelegagao de Competéncias no
Senhor Vereador do Pelouro da Educagao, Agao Social e Desenvolvimento
Economico, Dr. Manuel de Oliveira Lopes.------------------------------------------------------------
----------Zero um zero seis.- Para conhecimento da Excelentissima Camara Municipal,
presente as listagens elaboradas pela Divisao de Aguas e Saneamento, relativas aos
despachos proferidos pelo Senhor Vereador do Pelouro do Ambiente, Desporto e
Protegao Civil, em processos de Contratos de Agua e de Recolha de Aguas Residuals
Domésticas, referentes ao mes de novembro de dois mil e vinte e um, cuja fotocopia se
encontra inserta de folhas cinquenta e nove a sessenta e dois da minuta da presente ata.
DELIBERACAO: A Camara toma conhecimento.----------------------------------------------------
----------Zero um zero sete.- Para conhecimento da Excelentissima Cémara Municipal,
presente o Despacho de Subdelegacao de Competéncias da Senhora Presidente de
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Camara na Senhora Vereadora do Pelouro do Ordenamento do Territorio, Urbanismo e
Modernizacao Administrativa, Engenheira Michele Alves, no ambito das competéncias
especiais constantes de legislacao em matéria urbanistica e conexa; das competéncias
previstas nos diplomas regulamentares em vigor, devidamente identificados no despacho,
e em matéria de autorizacao de despesas, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas
setenta e quatro a setenta e oito da minuta da presente ata. DELIBERACAO: A Camara
toma conhecimento do despacho exarado pela Senhora Presidente de Cémara,
datado de trés de novembro de dois mil e vinte e um, relacionado com a
Subdelegagéo de Competéncias na Senhora Vereadora do Pelouro do Ordenamento
do Territorio, Urbanismo e Modernizagao Administrativa, Engenheira Michele
Alves.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------ZERO DOlS.- DIVERSOS:----------------------------------—---------------------------------------
----------Zero dois zero um.- Para aprovacao da Excelentissima Camara Municipal,
presentes os Contratos lnteradministrativos a celebrar com a Uniao de Freguesias de
Esqueiros, Nevogilde e Travassés, no émbito da implementacao das Atividades de
Animacao e Apoio a Familia e do Programa de Generalizacao do Fornecimento de
Refeicoes Escolares aos Alunos do Primeiro Ciclo do Ensino Basico, cuja fotocopia se
encontra inserta de folhas sessenta e trés a setenta e trés da minuta da presente ata.
DELIBERACAO: A Camara delibera, por unanimidade, aprovar os Contratos
lnteradministrativos a celebrar entre o Municipio de Vila Verde e a Uniao de
Freguesias de Esqueiros, Nevogilde e Travassos, no ambito da implementagao das
Atividades de Animacao e Apoio a Familia e do Programa de Generalizagao do
Fornecimento de Refeigoes Escolares aos Alunos do Primeiro Ciclo do Ensino
Basico.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------Zero dois zero trés.- Para deliberacao da Excelentissima Cémara Municipal,
presente 0 processo administrativo numero zero trés barra dois mil e vinte e um barra
seiscentos e oitenta, referente a um pedido de emissao de certidao de compropriedade
em prédios rusticos, ao abrigo do artigo cinquenta e quatro, numero um, da Lei numero
noventa e um barra noventa e cinco, de dois de setembro, na redacao que lhe foi
conferida pela Lei numero setenta barra dois mil e quinze, de dezasseis de julho, cuja
fotocopia se encontra inserta de folhas setenta e nove a oitenta e trés da minuta da
presente ata. DELIBERACAO: A Camara delibera, por unanimidade, emitir parecer
favorével a emissao de certidao de compropriedade em prédios rusticos, ao abrigo
do artigo cinquenta e quatro, numero um, da Lei numero noventa e um barra
noventa e cinco, de dois de setembro, na redagao que lhe foi conferida pela Lei
numero setenta barra dois mil e quinze, de dezasseis de julho, nos termos das
informagoes técnicas constantes do identificado processo.-----------------------------------
----------Zero dois zero quatro.- Para deliberagao da Excelentissima Cémara Municipal,
presente o processo urbanistico numero zero um barra dois mil e vinte e um barra
trezentos e noventa e sete, em nome de Maria Delfina Pereira da Mota Sousa, que tem
como proposito a legalizacao de edificacao ao abrigo do numero cinco, do artigo cento e
quatro, do Regulamento do Plano Diretor Municipal de Vila Verde (RPDMW), na sua
redacao atual, cuja fotocopia se encontra inserta de fo_lhas oitenta e quatro a noventa e
cinco da minuta da presente ata. DELIBERACAO: A Cémara delibera, por
unanimidade, deferir a legalizagao e respetiva utilizagao da edificagao a que se
refere o processo numero zero um barra dois mil e vinte e um barra trezentos e
noventa e sete, cuja titular é Maria Delfina Pereira da Mota Sousa, ao abrigo do
nilimero cinco, do artigo cento e quatro, do Regulamento do Plano Diretor Municipal
de Vila Verde, na sua redagao atual, atento 0 parecer favorével condicionado da
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Comissao Municipal de Defesa da Floresta de Vila Verde, datado de vinte de
dezembro de dois mil e vinte e um, o parecer técnico do Servigo Agroflorestal
datado de treze de setembro de dois mil e vinte e um e a informagao de apreciagao
técnica da Divisao de Urbanizagao e Edificagao, datada de vinte e trés de setembro
de dois mil e vinte e um, constantes do identificado processo.-------------------------------
----------Zero dois zero cinco.- Para deliberacao da Excelentissima Cémara Municipal,
presente 0 processo urbanistico numero zero um barra dois mil e vinte e um barra
seiscentos e quarenta e sete, em nome de Rosa dos Anjos Araujo Pires Talina, que tem
como proposito a Iegalizacao de edificacao existente abrangida pelo Regime de
Regularizacao de Atividades Economicas, aprovado Decreto-Lei numero cento e sessenta
e cinco barra dois mil e catorze, de cinco de novembro, na sua redacao atual, cuja
fotocopia se encontra inserta de folhas noventa e seis a cento e cinco da minuta da
presente ata. DELIBERACAO: A Cémara delibera, por unanimidade, ao abrigo do
numero dez, do artigo dezasseis, do Decreto-Lei numero cento e vinte e quatro
barra dois mil e seis, de vinte e oito de junho, na sua redagao atual, dispensar do
cumprimento das condigoes previstas nos numeros quatro a oito, do citado artigo,
a edificagao a que se refere o processo numero zero um barra dois mil e vinte e um
barra seiscentos e quarenta e sete, abrangida pelo Regime de Regularizagao de
Atividades Economicas, aprovado Decreto-Lei numero cento e sessenta e cinco
barra dois mil e catorze, de cinco de novembro, na sua redagao atual, atento o
parecer favoravel condicionado da Comisséo Municipal de Defesa da Floresta de
Vila Verde, datado de vinte de dezembro de dois mil e vinte e um, bem como os
pareceres técnicos do Servigo Agroflorestal, datado de onze de novembro de dois
mil e vinte e um, e da Divisao de Urbanizacao e Edificagao, datada de trés de
dezembro de dois mil e vinte e um, constantes do identificado processo.----------------
----------Zero dois zero seis.- Para deliberacéo da Excelentissima Camara Municipal,
presente 0 processo urbanistico numero zero um barra dois mil e dezanove barra
quatrocentos e setenta e trés, em nome de Maria de Fatima da Silva Gomes Araujo, que
tem como proposito a legalizagao de edificacao existente abrangida pelo Regime de
Regularizacao de Atividades Economicas, aprovado Decreto-Lei numero cento e sessenta
e cinco barra dois mil e catorze, de cinco de novembro, na sua redaoao atual, cuja
fotocopia se encontra inserta de folhas cento e seis a cento e catorze da minuta da
presente ata. DELIBERACAO: A Camara delibera, por unanimidade, ao abrigo do
numero dez, do artigo dezasseis, do Decreto-Lei numero cento e vinte e quatro
barra dois mil e seis, de vinte e oito de junho, na sua redagao atual, dispensar do
cumprimento das condigoes previstas nos numeros quatro a oito, do citado artigo,
a edificagao a que se refere o processo numero zero um barra dois mil e dezanove
barra quatrocentos e setenta e trés, abrangida pelo Regime de Regularizagéo de
Atividades Econémicas, aprovado Decreto-Lei numero cento e sessenta e cinco
barra dois mil e catorze, de cinco de novembro, na sua redagao atual, atento o
parecer favoravel condicionado da Comissao Municipal de Defesa da Floresta de
Vila Verde, datado de vinte de dezembro de dois mil e vinte e um, bem como os
pareceres técnicos do Servigo Agroflorestal, datado de onze de novembro de dois
mil e vinte e um, e da Divisao de Urbanizagao e Edificagao, datada de dois de
dezembro de dois mil e vinte e um, constantes do identificado processo.----------------
-----------Zero dois zero sete.- Para deliberacao da Excelentissima Cémara Municipal,
presente o processo urbanistico numero zero um barra dois mil e vinte e um barra
setecentos e quatro, em nome de Ernestina Goncalves Batista, que tem como proposito a
legalizacao de edificacao existente abrangida pelo Regime de Regularizacao de
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Atividades Economicas, aprovado Decreto-Lei numero cento e sessenta e cinco barra
dois mil e catorze, de cinco de novembro, na sua redacao atual, cuja fotocopia se
encontra inserta de folhas cento e quinze a cento e vinte e quatro da minuta da presente
ata. DELIBERACAO: A Camara delibera, por unanimidade, ao abrigo do numero dez,
do artigo dezasseis, do Decreto-Lei numero cento e vinte e quatro barra dois mil e
seis, de vinte e oito de junho, na sua redagao atual, dispensar do cumprimento das
condicoes previstas nos numeros quatro a oito, do citado artigo, a edificagao a que
se refere o processo numero zero um barra dois mil e vinte e um barra setecentos e
quatro, abrangida pelo Regime de Regularizagao de Atividades Economicas,
aprovado Decreto-Lei numero cento e sessenta e cinco barra dois mil e catorze, de
cinco de novembro, na sua redagao atual, atento o parecer favoravel condicionado
da Comissao Municipal de Defesa da Floresta de Vila Verde, datado de vinte de
dezembro de dois mil e vinte e um, bem como os pareceres técnicos do Servigo
Agroflorestal, datado de oito de novembro de dois mil e vinte e um, e da Divisao de
Urbanizagao e Edificagao, datada de dois de dezembro de dois mil e vinte e um,
constantes do identificado processo.-------------------------------------------------------------------
----------Zero dois zero oito.- Para deliberacao da Excelentissima Camara Municipal,
presente o processo urbanistico numero zero um barra dois mil e vinte e um barra
seiscentos, em nome de Manuel Cardoso Rodrigues, que tem como proposito a
legalizagao de edificacao existente abrangida pelo Regime de Regularizacao de
Atividades Economicas, aprovado Decreto-Lei numero cento e sessenta e cinco barra
dois mil e catorze, de cinco de novembro, na sua redacao atual, cuja fotocopia se
encontra inserta de folhas cento e vinte e cinco a cento e trinta e quatro da minuta da
presente ata. DELIBERACAO: A Camara delibera, por unanimidade, ao abrigo do
numero dez, do artigo dezasseis, do Decreto-Lei numero cento e vinte e quatro
barra dois mil e seis, de vinte e oito de junho, na sua redagao atual, dispensar do
cumprimento das condigoes previstas nos numeros quatro a oito, do citado artigo,
a edificagao a que se refere o processo numero zero um barra dois mil e vinte e um
barra seiscentos, abrangida pelo Regime de Regularizagao de Atividades
Economicas, aprovado Decreto-Lei numero cento e sessenta e cinco barra dois mil
e catorze, de cinco de novembro, na sua redagao atual, atento o parecer favorével
condicionado da Comissao Municipal de Defesa da Floresta de Vila Verde, datado
de vinte de dezembro de dois mil e vinte e um, bem como os pareceres técnicos do
Servigo Agroflorestal, datado de oito de novembro de dois mil e vinte e um, e da
Divisao de Urbanizagao e Edificagao, datada de trés de dezembro de dois mil e vinte
e um, constantes do identificado processo.----------------------------------------------------------
-----------Zero dois zero nove.- Para deliberacao da Excelentissima Camara Municipal,
presente o processo urbanistico numero zero um barra dois mil e vinte e um barra
seiscentos e sete, em nome de José Alberto Pimentel Vieira, que tem como proposito a
legalizacao de edificacao existente abrangida pelo Regime de Regularizacao de
Atividades Economicas, aprovado Decreto-Lei numero cento e sessenta e cinco barra
dois mil e catorze, de cinco de novembro, na sua redacao atual, cuja fotocopia se
encontra inserta de folhas cento e trinta e cinco a cento e quarenta e quatro da minuta da
presente ata. DELIBERACAO: A Camara delibera, por unanimidade, ao abrigo do
numero dez, do artigo dezasseis, do Decreto-Lei numero cento e vinte e quatro
barra dois mil e seis, de vinte e oito de junho, na sua redagao atual, dispensar do
cumprimento das condigoes previstas nos numeros quatro a oito, do citado artigo,
a edificagao a que se refere 0 processo numero zero um barra dois mil e vinte e um
barra seiscentos e sete, abrangida pelo Regime de Regularizagao de Atividades
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Economicas, aprovado Decreto-Lei numero cento e sessenta e cinco barra dois mil
e catorze, de cinco de novembro, na sua redacao atual, atento o parecer favorével
condicionado da Comissao Municipal de Defesa da Floresta de Vila Verde, datado
de vinte de dezembro de dois mil e vinte e um, bem como os pareceres técnicos do
Servigo Agroflorestal, datado de cinco de novembro de dois mil e vinte e um, e da
Divisao de Urbanizagao e Edificagao, datada de dois de dezembro de dois mil e
vinte e um, constantes do identificado processo.--------------------------------------------------
----------Zero dois dez.- Para deliberacao da Excelentissima Camara Municipal, presente
o processo urbanistico numero zero um barra dois mil e vinte e um barra quinhentos e
noventa e nove, em nome de Teresa de Jesus da Lomba e Silva Barbosa, que tem como
proposito a legalizacao de edificacao existente abrangida pelo Regime de Regularizacao
de Atividades Economicas, aprovado Decreto-Lei numero cento e sessenta e cinco barra
dois mil e catorze, de cinco de novembro, na sua redacao atual, cuja fotocopia se
encontra inserta de folhas cento e quarenta e cinco a cento e cinquenta e cinco da minuta
da presente ata. DELIBERACAO: A Camara delibera, por unanimidade, ao abrigo do
numero dez, do artigo dezasseis, do Decreto-Lei numero cento e vinte e quatro
barra dois mil e seis, de vinte e oito de junho, na sua redacao atual, dispensar do
cumprimento das condigoes previstas nos numeros quatro a oito, do citado artigo,
a edificagao a que se refere o processo numero zero um barra dois mil e vinte e um
barra quinhentos e noventa e nove, abrangida pelo Regime de Regularizagao de
Atividades Economicas, aprovado Decreto-Lei numero cento e sessenta e cinco
barra dois mil e catorze, de cinco de novembro, na sua redagao atual, atento 0
parecer favoravel condicionado da Comissao Municipal de Defesa da Floresta de
Vila Verde, datado de vinte de dezembro de dois mil e vinte e um, bem como os
pareceres técnicos do Servigo Agroflorestal, datado de dois de dezembro de dois
mil e vinte e um, e da Divisao de Urbanizagao e Edificagao, datada de dois de
dezembro de dois mil e vinte e um, constantes do identificado processo.----------------
----------Zero dois onze.- Para deliberacao da Excelentissima Camara Municipal, presente
o processo urbanistico numero zero um barra dois mil e vinte e um barra seiscentos e
sessenta e sete, em nome de Delfina Cardoso das Neves, que tem como proposito a
legalizacao de edificacao existente abrangida pelo Regime de Regularizacao de
Atividades Economicas, aprovado Decreto-Lei numero cento e sessenta e cinco barra
dois mil e catorze, de cinco de novembro, na sua redacao atual, cuja fotocopia se
encontra inserta de folhas cento e cinquenta e seis a cento e sessenta e cinco da minuta
da presente ata. DELIBERACAO: A Camara delibera, por unanimidade, ao abrigo do
numero dez, do artigo dezasseis, do Decreto-Lei numero cento e vinte e quatro
barra dois mil e seis, de vinte e oito de junho, na sua redacao atual, dispensar do
cumprimento das condigoes previstas nos numeros quatro a oito, do citado artigo,
a edificagao a que se refere o processo numero zero um barra dois mil e vinte e um
barra seiscentos e sessenta e sete, abrangida pelo Regime de Regularizacéo de
Atividades Economicas, aprovado Decreto-Lei numero cento e sessenta e cinco
barra dois mil e catorze, de cinco de novembro, na sua redagao atual, atento 0
parecer favoravel condicionado da Comissao Municipal de Defesa da Floresta de
Vila Verde, datado de vinte de dezembro de dois mil e vinte e um, bem como os
pareceres técnicos do Servico Agroflorestal, datado de oito de novembro de dois
mil e vinte e um, e da Divisao de Urbanizagao e Edificagao, datada de doze de
novembro de dois mil e vinte e um, constantes do identificado processo.----------------
----------Zero dois doze.- Para deliberacao da Excelentissima Camara Municipal, presente
o processo urbanistico numero zero um barra dois mil e vinte e um barra seiscentos e
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oitenta e nove, em nome de Rosa de Jesus da Cunha Magalhaes, que tem como
proposito a legalizacao de edificacao existente abrangida pelo Regime de Regularizacao
de Atividades Economicas, aprovado Decreto-Lei numero cento e sessenta e cinco barra
dois mil e catorze, de cinco de novembro, na sua redacao atual, cuja fotocopia se
encontra inserta de folhas cento e sessenta e seis a cento e setenta e cinco da minuta da
presente ata. DELIBERACAO: A Camara delibera, por unanimidade, ao abrigo do
numero dez, do artigo dezasseis, do Decreto-Lei numero cento e vinte e quatro
barra dois mil e seis, de vinte e oito de junho, na sua redagao atual, dispensar do
cumprimento das condigoes previstas nos numeros quatro a oito, do citado artigo,
a edificagao a que se refere o processo numero zero um barra dois mil e vinte e um
barra seiscentos e oitenta e nove, abrangida pelo Regime de Regularizagao de
Atividades Economicas, aprovado Decreto-Lei nilimero cento e sessenta e cinco
barra dois mil e catorze, de cinco de novembro, na sua redagao atual, atento 0
parecer favoravel condicionado da Comissao Municipal de Defesa da Floresta de
Vila Verde, datado de vinte de dezembro de dois mil e vinte e um, bem como os
pareceres técnicos do Servigo Agroflorestal, datado de oito de novembro de dois
mil e vinte e um, e da Divisao de Urbanizagao e Edificagao, datada de onze de
novembro de dois mil e vinte e um, constantes do identificado processo.----------------
----------Zero dois treze.- Para deliberacao da Excelentissima Cémara Municipal, presente
0 processo urbanistico numero zero um barra dois mil e vinte barra novecentos e
dezassete, em nome de Maria Del Pilar Garcia Y Rodrigues Seco, que tem como
proposito a legalizacao de edificacao ao abrigo do numero cinco, do artigo cento e quatro,
do Regulamento do Plano Diretor Municipal de Vila Verde (RPDMVV), na sua redacao
atual, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas cento e setenta e seis a cento e oitenta
e oito da minuta da presente ata. DELIBERACAO: A Cémara delibera, por
unanimidade, deferir a legalizagao e respetiva utilizagéo da edificagao a que se
refere o processo numero zero um barra dois mil e vinte barra novecentos e
dezassete, cuja titular é Maria Del Pilar Garcia Y Rodrigues Seco, ao abrigo do
numero cinco, do artigo cento e quatro, do Regulamento do Plano Diretor Municipal
de Vila Verde, na sua redagao atual, atento 0 parecer favoravel condicionado da
Comissao Municipal de Defesa da Floresta de Vila Verde, datado de vinte de
dezembro de dois mil e vinte e um, o parecer técnico do Servigo Agroflorestal
datado de oito de setembro de dois mil e vinte e um e a informagao de apreciagao
técnica da Divisao de Urbanizagao e Edificagao, datada de treze de agosto de dois
mil e vinte e um, constantes do identificado processo.-------------------------------------------
----------Zero dois catorze.- Para deliberacao da Excelentissima Cémara Municipal,
presente 0 processo urbanistico numero zero um barra dois mil e vinte e um barra
seiscentos e quarenta e dois, em nome de Maria da Conceicao Gomes de Oliveira, que
tem como proposito a legalizacao de edificacao existente abrangida pelo Regime de
Regularizacao de Atividades Economicas, aprovado Decreto-Lei numero cento e sessenta
e cinco barra dois mil e catorze, de cinco de novembro, na sua redacao atual, cuja
fotocopia se encontra inserta de folhas cento e oitenta e nove a cento e noventa e oito da
minuta da presente ata. DELIBERACAO: A Camara delibera, por unanimidade, ao
abrigo do numero dez, do artigo dezasseis, do Decreto-Lei numero cento e vinte e
quatro barra dois mil e seis, de vinte e oito de junho, na sua redagao atual,
dispensar do cumprimento das condigoes previstas nos numeros quatro a oito, do
citado artigo, a edificagao a que se refere o processo numero zero um barra dois mil
e vinte e um barra seiscentos e quarenta e dois, abrangida pelo Regime de
Regularizagao de Atividades Economicas, aprovado Decreto-Lei numero cento e
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sessenta e cinco barra dois mil e catorze, de cinco de novembro, na sua redagao
atual, atento o parecer favoravel condicionado da Comissao Municipal de Defesa da
Floresta de Vila Verde, datado de vinte de dezembro de dois mil e vinte e um, bem
como os pareceres técnicos do Servigo Agroflorestal, datado de cinco de novembro
de dois mil e vinte e um, e da Divisao de Urbanizagao e Edificagao, datada de nove
de novembro de dois mil e vinte e um, constantes do identificado processo.------------
----------Zero dois quinze.- Para deliberacao da Excelentissima Cémara Municipal,
presente o processo urbanistico numero zero um barra dois mil e vinte e um barra
seiscentos e noventa e cinco, em nome de Maria Adelaide da Silva Barbosa, que tem
como proposito a legalizacao de edificacao existente abrangida pelo Regime de
Regularizacao de Atividades Economicas, aprovado Decreto-Lei numero cento e sessenta
e cinco barra dois mil e catorze, de cinco de novembro, na sua redacao atual, cuja
fotocopia se encontra inserta de folhas cento e noventa e nove a duzentos e catorze da
minuta da presente ata. DELIBERACAO: A Cémara delibera, por unanimidade, ao
abrigo do numero dez, do artigo dezasseis, do Decreto-Lei numero cento e vinte e
quatro barra dois mil e seis, de vinte e oito de junho, na sua redagao atual,
dispensar do cumprimento das condigoes previstas nos numeros quatro a oito do
citado artigo, a edificagao a que se refere o processo numero zero um barra dois mil
e vinte e um barra seiscentos e noventa e cinco, abrangida pelo Regime de
Regularizagao de Atividades Econémicas, aprovado Decreto-Lei numero cento e
sessenta e cinco barra dois mil e catorze, de cinco de novembro, na sua redagao
atual, atento o parecer favoravel condicionado da Comissao Municipal de Defesa da
Floresta de Vila Verde, datado de vinte de dezembro de dois mil e vinte e um, bem
como os pareceres técnicos do Servigo Agroflorestal, datado de dez de setembro
de dois mil e vinte e um, e da Divisao de Urbanizagao e Edificagao, datada de vinte e
quatro de setembro de dois mil e vinte e um, constantes do identificado processo.---
----------Zero dois dezasseis.- Para deliberacao da Excelentissima Cémara Municipal,
presente o processo urbanistico numero zero um barra dois mil e vinte e um barra
trezentos e cinquenta, em nome de Manuel Cardoso Pinheiro, que tem como proposito a
legalizacao de edificacao existente abrangida pelo Regime de Regularizacao de
Atividades Economicas, aprovado Decreto-Lei numero cento e sessenta e cinco barra
dois mil e catorze, de cinco de novembro, na sua redacao atual, cuja fotocopia se
encontra inserta de folhas duzentos e quinze a duzentos e trinta da minuta da presente
ata. DELIBERACAO: A Camara delibera, por unanimidade, ao abrigo do numero dez,
do artigo dezasseis, do Decreto-Lei numero cento e vinte e quatro barra dois mil e
seis, de vinte e oito de junho, na sua redagao atual, dispensar do cumprimento das
condigoes previstas nos numeros quatro a oito, do citado artigo, a edificagao a que
se refere o processo numero zero um barra dois mil e vinte e um barra trezentos e
cinquenta, abrangida pelo Regime de Regularizagao de Atividades Economicas,
aprovado Decreto-Lei numero cento e sessenta e cinco barra dois mil e catorze, de
cinco de novembro, na sua redagao atual, atento o parecer favoravel condicionado
da Comissao Municipal de Defesa da Floresta de Vila Verde, datado de vinte de
dezembro de dois mil e vinte e um, bem como os pareceres técnicos do Servigo
Agroflorestal, datado de dois de dezembro de dois mil e vinte e um, e da Divisao de
Urbanizagao e Edificagao, datada de trés de dezembro de dois mil e vinte e um,
constantes do identificado processo.-------------------------------------------------------------------
----------Zero dois dezassete.- Para deliberacao da Excelentissima Camara Municipal,
presente o processo urbanistico numero zero um barra dois mil e vinte e um barra
seiscentos e noventa e quatro, em nome de Rosa do Nascimento de Sousa, que tem
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como proposito a legalizacao de edificacao existente abrangida pelo Regime de
Regularizacao de Atividades Economicas, aprovado Decreto-Lei numero cento e sessenta
e cinco barra dois mil e catorze, de cinco de novembro, na sua redacao atual, cuja
fotocopia se encontra inserta de folhas duzentos e trinta e um a duzentos e quarenta e
sete da minuta da presente ata. DELIBERACAO: A Camara delibera, por unanimidade,
ao abrigo do numero dez, do artigo dezasseis, do Decreto-Lei numero cento e vinte
e quatro barra dois mil e seis, de vinte e oito de junho, na sua redagao atual,
dispensar do cumprimento das condigoes previstas nos numeros quatro a oito, do
citado artigo, a edificagao a que se refere o processo numero zero um barra dois mil
e vinte e um barra seiscentos e noventa e quatro, abrangida pelo Regime de
Regularizagao de Atividades Economicas, aprovado Decreto-Lei numero cento e
sessenta e cinco barra dois mil e catorze, de cinco de novembro, na sua redagao
atual, atento o parecer favoravel condicionado da Comissao Municipal de Defesa da
Floresta de Vila Verde, datado de vinte de dezembro de dois mil e vinte e um, bem
como os pareceres técnicos do Servigo Agroflorestal, datado de oito de novembro
de dois mil e vinte e um, e da Divisao de Urbanizagao e Edificagao, datada de
dezassete de novembro de dois mil e vinte e um, constantes do identificado
processo.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------Zero dois dezoito.- Para deliberacao da Excelentissima Camara Municipal,
presente o processo urbanistico numero zero um barra dois mil e vinte e um barra
setecentos e dez, em nome de Maria da Conceicao Moreira Lopes, que tem como
proposito a legalizacao de edificacao existente abrangida pelo Regime de Regularizacao
de Atividades Economicas, aprovado Decreto-Lei numero cento e sessenta e cinco barra
dois mil e catorze, de cinco de novembro, na sua redacao atual, cuja fotocopia se
encontra inserta de folhas duzentos e guarenta e oito a duzentos e sessenta e sete da
minuta da presente ata. DELIBERACAO: A Camara delibera, por unanimidade, ao
abrigo do numero dez, do artigo dezasseis, do Decreto-Lei numero cento e vinte e
quatro barra dois mil e seis, de vinte e oito de junho, na sua redagao atual,
dispensar do cumprimento das condigoes previstas nos numeros quatro a oito, do
citado artigo, a edificagao a que se refere o processo numero zero um barra dois mil
e vinte e um barra setecentos e dez, abrangida pelo Regime de Regularizagao de
Atividades Economicas, aprovado Decreto-Lei numero cento e sessenta e cinco
barra dois mil e catorze, de cinco de novembro, na sua redagao atual, atento o
parecer favorével condicionado da Comissao Municipal de Defesa da Floresta de
Vila Verde, datado de vinte de dezembro de dois mil e vinte e um, bem como os
pareceres técnicos do Servigo Agroflorestal, datado de onze de novembro de dois
mil e vinte e um, e da Divisao de Urbanizagao e Edificagao, datada de dezasseis de
novembro de dois mil e vinte e um, constantes do identificado processo.----------------
----------Zero dois dezanove.- Para deliberacao da Excelentissima Camara Municipal,
presente 0 processo urbanistico numero zero um barra dois mil e vinte e um barra
setecentos e seis, em nome de Jose Vicente Fernandes Fecha, que tem como proposito a
legalizacao de edificacao existente abrangida pelo Regime de Regularizacao de
Atividades Economicas, aprovado Decreto-Lei numero cento e sessenta e cinco barra
dois mil e catorze, de cinco de novembro, na sua redacao atual, cuja fotocopia se
encontra inserta de folhas duzentos e sessenta e oito a duzentos e oitenta e quatro da
minuta da presente ata. DELIBERACAO: A Camara delibera, por unanimidade, ao
abrigo do numero dez, do artigo dezasseis, do Decreto-Lei numero cento e vinte e
quatro barra dois mil e seis, de vinte e oito de junho, na sua redacao atual,
dispensar do cumprimento das condigoes previstas nos numeros quatro a oito, do
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citado artigo, a edificagao a que se refere o processo numero zero um barra dois mil
e vinte e um barra setecentos e seis, abrangida pelo Regime de Regularizagao de
Atividades Economicas, aprovado Decreto-Lei numero cento e sessenta e cinco
barra dois mil e catorze, de cinco de novembro, na sua redagao atual, atento o
parecer favorével condicionado da Comissao Municipal de Defesa da Floresta de
Vila Verde, datado de vinte de dezembro de dois mil e vinte e um, bem como os
pareceres técnicos do Servigo Agroflorestal, datado de oito de novembro de dois
mil e vinte e um, e da Divisao de Urbanizagao e Edificagao, datada de dois de
dezembro de dois mil e vinte e um, constantes do identificado processo.----------------
----------Procedeu-se a leitura da minuta da reuniao do Executivo, a qual foi aprovada por
todos os elementos presentes na reuniao. ---------------------------------------------------------------
----------E nada mais havendo a tratar, pela Senhora Presidente foi declarada encerrada a
reuniao eram dez horas e trinta minutos, da qual para constar e devidos efeitos foi lavrada
a presente ata que vai ser devidamente assinada, consignando-se que todas as
deliberacoes dela constante foram aprovadas em minuta no final da reuniao, nos termos
do numero trés do artigo cinquenta e sete da Lei numero setenta e cinco barra dois mil e
treze, de doze de setembro, para surtir efeitos imediatos. --------------------------------------------
----------E eu, Filipa Dantas Vilela, Chefe de Divisao da Qualidade, Atendimento e
Fiscalizacao em regime de substituicao, a redigi, subscrevi e assino. ----------------------------

/ , _
A Presidente da Cémara,

A Secretaria §w'\t\.@,.»t \)<~;~v.l¢-.. ¢.i¢\,
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