
 

 

ACTA Nº 3 

Acta da Reunião Ordinária do dia 10 de Fevereiro de 2006 

--------- No dia 10 de Fevereiro de 2006, pelas quinze horas,  no Edifício dos Paços do  Concelho de Vagos,  na  

Sala  de Reuniões, reuniu ordinariamente, a Câmara Municipal, sob a presidência do senhor Presidente da Câmara, 

Dr. Rui Miguel Rocha da Cruz, com a presença dos senhores vereadores, Dr. Carlos Manuel Simões das Neves, Drª 

Albina Maria de Oliveira Rocha, Dr. Manuel Augusto da Silva Frade, Fernando Ferreira Capela, Engº Vitor 

Oliveira Santos, e Dr. Marco António Ferreira Domingues. Assistiu à reunião a  Senhora D. Maria Eugénia Ribeiro 

Martins Rosa,  Chefe de Divisão Administrativa..-------------------------------------------------------------------------------- 

ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR:  Em virtude das actas das reuniões dos dias 13 e 27 de Janeiro de 2006 

terem sido préviamente distribuídas a todos os membros do Orgão Executivo, a Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade aprovar as respectivas actas.-----------------------------------------------------------------------------------------  

ORDEM DO DIA 
A - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 

1 - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA - Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 9 de 

Fevereiro de 2006, o qual acusa um saldo em dinheiro de 373 440,82 €, a Câmara Municipal dele tomou 

conhecimento.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 – ARMANDO DE OLIVEIRA – HORÁRIO DWE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO – A 

Câmara  Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido formulado por Armando de oliveira, residente na 

Choca do Mar, para que o seu estabelecimento de café denominado “Oliveira”, esteja aberto às sextas, sábados, 

domingos e feriados, das 07,00 horas às 04,00 horas dos dias seguintes, até 31 de Dezembro de 2006.----------------- 

3 –  NELSON RICARDO ROCHA MARTINS - LICENÇA DE DIVERTIMENTO PÚBLICO E  LICENÇA  

ESPECIAL DE RUÍDO –  A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir os pedidos formulados por 

Nelson Ricardo Rocha Martins, residente no Lameiro da Serra, a solicitar licença para realizar ao ar livre um 

espectáculo com música gravada, no espaço contíguo ao “Areão Bar”, no dia 25/02/2006, das 00,00 horas às 12,00 

horas, bem como a respectiva licença especial de ruído.------------------------------------------------------------------------ 

4 – ALEXANDRE JOSÉ CAETANO FRANCISCO – LICENÇA DE RECINTO IMPROVISADO E 

LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO – Presente os pedidos formulados por Alexandre José Caetano Francisco, 

residente na Costa do Valado, Aveiro, a solicitar licença de instalação e funcionamento de Recinto Improvisado, 

para o seu estabelecimento de Snack-bar e Restaurante, denominado “Campo Grande”, sito em Salgueiro, realizar 

espectáculo musical com música gravada nos dias 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 e 27 de Fevereiro de 2006, das 22,00 

horas até 04,00 horas dos dias seguintes, bem como a respectiva licença de ruído.-----------------------------------------

--------- Mais foi deliberado, por unanimidade, dar conhecimento à G.N.R. de Vagos.------------------------------------- 

5 – MANUEL GOMES PEREIRA – MÁQUINAS ELÉTRICAS DE DIVERSÃO - A Câmara Municipal  

delibera, por unanimidade, deferir os pedidos formulados por Manuel Gomes Pereira, residente em Malhapão, Oiã 

que solicita licença de exploração de duas máquinas  de diversão a instalar no café S. João, na Vigia.------------------

6 –  VIATURA RENAULT TRAFIC 1.9 DCI – (PROGRAMA SALTAR BARREIRAS) – AQUISIÇÃO – 

Presente o ofício, datado de 10/01/2006, remetido pela firma Itelcar-Automóveis de Aluguer, S. A., com sede em 



  

Paço D’Arcos, a comunicar que o contrato de Aluguer da viatura Renault Trafic, matrícula 77-14-Ur, termina em 

18/03/2006, sendo o seu valor no mercado de usados de 12 900,00 €, IVA incluído.---------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, que se retome a viatura em valor residual, para os serviços 

Operativos, pelo valor de 12 900,00 €, IVA incluído.----------------------------------------------------------------------------

7 – GRECAS – ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA, RECREATIVA E CULTURAL DE SANTO ANTÓNIO DE 

VAGOS – CAMPEONATO DISTRITAL DE CORTA MATO – PEDIDO DE SUBSÍDIO – Presente o ofício 

da Associação GRECAS, a solicitar a atribuição de um subsídio destinado à realização da prova de Corta-Mato 

Curto, a realizar no dia 12/02/2006, em Vagos .----------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir o subsídio de 2 500,00 €.-------------------------------

8 – SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE VAGOS – PEDIDO DE SUBSÍDIO – Presente o ofício da Santa 

Casa de Misericórdia de Vagos,  datado  de  16/04/05,  a  solicitar  a  atribuição de um subsídio  para  as  obras  de  

“ Arranjos Exteriores ” do espaço  adjacente  à obra do Lar de Idosos e Centro de Medicina Física e de 

Reabilitação, na importância de 6 204,66 €.---------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir o subsídio solicitado.-----------------------------------

9 – COMISSÃO DE APOIO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO DE SANTA CATARINA – PEDIDO DE 

SUBSÍDIO – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, retirar este ponto da Ordem de Trabalhos, por 

necessitar de esclarecimento adicionais.-------------------------------------------------------------------------------------------

10 – MARIA LICINIA DE JESUS MAIA – PEDIDO DE PAGAMENTO DE INDEMNIZAÇÃO – Presente a 

carta de Maria Licinia de Jesus Maia, residente em Vagos, a solicitar indemnização, pelos danos causados na sua 

habitação, devido ao embate de um carro do lixo no prédio, no valor de 500,00 €, valor esse correspondente à 

despesa efectuada com a reparação da mesma.------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, pagar a indemnização solicitada.-------------------------------

--------- A este respeito se refere a deliberação da Câmara Municipal de 25/06/2004.--------------------------------------

11 – DIOGO CAPÃO RAMALHEIRA – TRANSPORTES ESCOLARES – Presente a exposição de Diogo 

capão Ramalheira, residente em Vagos, que frequenta a Escola Dr. Mário Sacramento, em Aveiro, informando que 

na sequência do seu pedido de comparticipação dos transportes escolares para o presente ano lectivo, matriculou-se 

em Aveiro, em virtude da sua mãe aí trabalhar, e por isso fazer o seu transporte matinal. No entanto, e como teve 

conhecimento que o curso que frequentava também  é ministrado na Escola de Ilhavo, a sua 1ª declaração anexa ao 

processo de transportes escolares não é correcta. Solicita que a Câmara Municipal tenha em consideração  o facto 

de também ser transportado para Aveiro, por sua mãe.--------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal tendo em conta, o pedido exposto pelo aluno, delibera, por unanimidade, autorizar o 

pagamento de 25% dos bilhetes referentes às deslocações apresentadas.-----------------------------------------------------

12 – JUNTA DE FREGUESIA DE VAGOS – ACORDO DE COOPERAÇÃO EDUCAÇÃO PRÉ-

ESCOLAR – RATIFICAÇÃO – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ratificar o “ Acordo de 

Cooperação” celebrado entre o Município de Vagos e a Junta de Freguesia de Vagos, com referência ao programa  

 

 

 

 



  

3ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO PARA O ANO DE  2006 – RATIFICAÇÃO – Nos termos  do disposto 

na alínea d) do nº 2 do artigo 64º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5-A/2002, 

de 11 de Janeiro, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar a 3ª Alteração ao Orçamento para o ano 

de 2006 que apresenta tanto nos inscrições como nas anulações  o montante de 40 000,00 €, documento constituído 

por 1 folha, assinado e rubricado pela Câmara Municipal o qual se dá aqui como inteiramente reproduzido para 

todos os efeitos legais e que, de acordo com o nº 1 do artº 5º  do Decreto-Lei nº 45362, de 21 de Novembro de 

1963, na redacção do Decreto-Lei nº 334/82, de 19 de Agosto, vai ficar arquivado na pasta anexa ao presente livro 

de Actas.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------7 – 2ª 

ALTERAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS PARA 2006 – RATIFICAÇÃO – 

Nos termos  do disposto na alínea d) do nº 2 do artigo 64º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada e 

republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar a 2ª 

Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos para o ano de 2006 que apresenta tanto nos reforços como nas 

anulações  o montante de 195 000,00 €, documento constituído por 1 folha, assinado e rubricado pela Câmara 

Municipal o qual se dá aqui como inteiramente reproduzido para todos os efeitos legais e que, de acordo com o nº 1 

do artº 5º  do Decreto-Lei nº 45362, de 21 de Novembro de 1963, na redacção do Decreto-Lei nº 334/82, de 19 de 

Agosto, vai ficar arquivado na pasta anexa ao presente livro de Actas.------------------------------------------------------- 

8 – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS  – A Câmara Municipal tomou conhecimento dos despachos 

efectuados no âmbito das obras particulares no período de 24/02/2006 a 09/03/2006, cuja relação descriminada dos 

mesmos é dada aqui como inteiramente reproduzida  e ficará arquivada junto à minuta da acta da presente reunião.-

18 – PAGAMENTOS -  A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar os pagamentos constantes da 

relação que fica arquivada em anexo à minuta da acta da presente reunião.-------------------------------------------------- 

B – ASSUNTOS DE OBRAS MUNICIPAIS 

1 – OBRA DE “ CONSTRUÇÃO DA PISCINA DE ALTA COMPETIÇÃO – 2ª FASE ” – PROC. Nº 6.2.2–

02/2005 – Presente o relatório da Comissão de Análise de Proposta da obra, supramencionada, datado de 

08/02/2006, no qual propõem a adjudicação da mesma à firma Patrícios, S. A., pelo montante de 671 032,92 €, mais 

IVA.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, adjudicar à referida firma e pelo valor mencionado a obra 

de “ Construção da Piscina de Alta Competição- 2ª Fase ”, de acordo com o relatório apresentado.--------------------- 

2 – OBRA DE “ REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E RAMAIS DOMICILIÁRIOS A SOZA E BOCO – 

2ª FASE ” E “ SANEAMENTO DA VILA DE SOZA – 2ª FASE ” - PROC. 6.2.2-13/1998 – RECEPÇÃO 

DEFINITIVA - Presente o auto de recepção definitiva da obra supramencionada, tendo a Câmara Municipal 

deliberado, por unanimidade, homologá-lo.--------------------------------------------------------------------------------------- 

3 – OBRA DE “ AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA CASA MUSEU DE SANTO ANTÓNIO ” – PROC. 

Nº 6.2.2-18/2004 – APROVAÇÃO DO PLANO DE TRABALHOS E CRONOGRAMA FINANCEIRO – 

Presente a informação técnica datada de 27/02/2006, informando que o empreiteiro da obra mencionada em 

epígrafe, apresentou o plano de trabalhos definitivo e o respectivo cronograma financeiro para aprovação, 

documentos  que se encontram em condições de ser aprovados.---------------------------------------------------------------

-                                                 

 



  

 

 

 

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar os trabalhos a mais na importância mencionada, 

acrescida de IVA.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

C – ASSUNTOS DE OBRAS PARTICULARES – 

1 – PEDRO LOURENÇO DE OLIVEIRA –INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC. Nº 115/2005  – Presente o 

processo de informação prévia nº 115/2005, de que é requerente Pedro Lourenço de Oliveira, residente no lugar de 

Santo André, que requer informação sobre a construção de habitação,  no lugar de Vergas.-------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o pedido nos termos da informação técnica datada 

de 25/01/2006.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 – MARCO MANUEL MORAIS LANCHA – INFORMAÇÃO PRÉVIA- PROC. Nº 198/2005 –  Presente o 

processo de informação prévia  nº 198/2005, de que é requerente Marco Manuel Morais Lancha, residente em 

Parada de Cima, que requer informação sobre a construção de um armazém, no referido lugar.--------------------------

--------- 1 - Atendendo ao facto do requerente ter devidamente comprovado a sua actividade de empresário 

agrícola.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- 2 - De o projecto em questão visar investimento agrícola.-------------------------------------------------------------

-------- 3 -Não resultar, pois, quaisquer dúvidas quanto ao cumprimento do P.D.M., quanto aos requisitos 

supramencionados.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Por outro lado, assim verificados, permite o P.D.M. e a demais legislação em vigor que o requerente tenha 

direito à edificação pretendida.------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Assim, delibera a Câmara Municipal, por unanimidade, aprovar a presente informação prévia, autorizar o 

requerente a construir em área inferior a dois hectares, impondo-lhe o ónus de assegurar a electrificação, porquanto 

para o desenvolvimento da actividade agrícola a infraestrutura de arruamento é suficiente.-------------------------------  

3 – MANUEL SIDÓNIO LOURENÇO CLEMÊNCIO - INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC. Nº 192/2005 – 

Presente  o processo de informação prévia nº 192/2005, de que requerente Manuel Sidónio Lourenço Clemêncio, 

residente em Gândara, Fonte de Angeão, que requerer a construção de habitação, no lugar de Calvão.------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o pedido nos termos da informação técnica datada 

de 23/01/2006.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4 – FILIPE PINHO SIMÕES – INFORMAÇÃO PRÉVIA- PROC. Nº 202/2005  – Presente o processo de 

informação prévia nº 202/2005, de que é requerente Filipe Pinho Simões, residente em Vigia, que requer a 

construção de moradia, anexos e muros, no referido lugar.---------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o pedido nos termos da informação técnica datada 

de 03/02/2006.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5 – MANUEL SIMÕES JÚNIOR – CONSTRUÇÃO EM PARCELA A DESTACAR – RECTIFICAÇÃO 

DO PEDIDO DE DESTAQUE – Presente o requerimento  de Manuel Simões Júnior, residente em Quintã, a 

solicitar  a rectificação do processo de destaque aprovado em reunião de 08/08/1986, fazendo constar que do prédio 

que foi desanexada a parcela, se encontra descrito na Conservatória do Registo Predial de Vagos sob o nº 

00759/081195, da freguesia de Santo António de Vagos, inscrito na matriz predial rústica da freguesia de Santo 



  

António de Vagos sob o artigo actual nº 1890, e na matriz predial urbana da dita freguesia sob o artigo nº 298.-------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido de acordo com a informação técnica 

datada de 24/01/2006.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6 – LEONEL AUGUSTO PINTO E MARIA ALICE ALMEIDA NEVES PINTO – RECLAMAÇÃO 

CONTRA ESTÁBULO EM OUCA PERTENCENTE A ALBINA MARIA ROCHA GONÇALVES COSTA-   

--------- Tendo em consideração os seguintes factos:-----------------------------------------------------------------------------

--------- 1º - A reclamada é agricultora há já longos anos no lugar e freguesia de Ouca;------------------------------------

--------- 2º - A actividade predominante na freguesia de Ouca é a agricultura;-----------------------------------------------

--------- 3º - A mesma exerce a sua actividade agrícola em métodos e técnicas idênticas aos demais agricultores, e 

presumimos, adequadas ao cultivo dos solos;-------------------------------------------------------------------------------------

--------- 4º - A sua casa de habitação, sala de leite e estábulos localizam-se na preferia do aglomerado urbano;--------

--------- 5º - A casa e a sala de leite acham-se devidamente licenciadas;------------------------------------------------------

--------- 6º - Ao seu redor vivem os seus familiares, não sendo vizinho daquelas instalações os reclamantes;-----------

--------- 7º - Actualmente as regras do P.D.M. em vigor não permitem legalizar o existente, apenas o permitem 

parcialmente, por outro lado as regras definidas em sede de Revisão do P.D.M. e já aprovadas em C.T.A.(Comissão 

Técnica de Acompanhamento) permitem no futuro, após publicação da revisão o licenciamento existente;------------

--------- 8º - O objecto da reclamação prende-se, exclusivamente, com o uso e práticas agrícolas da requerida num 

terreno localizado em Reserva Agrícola Nacional, situado em frente da casa de habitação dos reclamantes;-----------

--------- 9º - Por outro lado a construção do reclamante não se acha devidamente licenciada;-----------------------------

---------10º-Assim sendo, as construções dos reclamantes e reclamada carecem da devida aprovação o que se 

alcançará após publicação da Revisão do P.D.M., o que atendendo há idade das construções, mais de 20 anos, há 

inépcia das entidades com competência em sede de Reserva até à presente data, afigura-se como desadequada e 

injusta, aplicar aos reclamantes e reclamada a medida mais gravosa de demolição das construções existentes e 

reposição do solo ao seu estado original.------------------------------------------------------------------------------------------

---------11º- Por outro lado, a aplicação daquela medida não daria resposta ao objecto da reclamação;------------------

-------- Assim sendo, delibera a Câmara Municipal, por unanimidade, notificar a requerida para adoptar medidas de 

minimização do transtorno que provoca no processo de cultivo da propriedade em frente aos reclamantes, 

nomeadamente, optando por outro método de fertilização de solos, que não sendo o espalhamento de sugos.----------

--------- Notifique-se da presente deliberação, reclamantes e reclamada.------------------------------------------------------ 

7 – ADÉRITO PEREIRA REGALADO – RECLAMAÇÃO CONTRA VITÓRIA AMÁVIA DE JESUS 

GRAÇA – PLANTAÇÃO DE EUCALIPTOS E LIMPEZA DE TERRENO – Presente a carta subscrita por 

Adérito Pereira Regalado, residente em Santo André, apresentando reclamação contra Vitória Amávia de Jesus 

Graça, a solicitar a retirada de eucaliptos e a limpeza do terreno pertencentes à última e adjacente à sua casa de 

habitação.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, notificar a reclamada nos termos e para efeitos da 

informação técnica datada de 30 de Janeiro de 2006, sob pena de não o fazendo no prazo de 30 dias, a Câmara 

Municipal se substituir ao proprietário, por conta do mesmo.------------------------------------------------------------------ 

8 – MOISÉS SOARES DE ALMEIDA – CERTIDÃO DE APROVAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DE 

ARMAZÉM – Presente o requerimento de Moisés Soares de Almeida, residente em Vagos, no qual solicita a 



  

passagem de certidão de aprovação de localização do armazém que possui em Vagos, o qual pretende utilizar para 

operações de gestão de resíduos com armazenagem temporária de metais não ferrosos provenientes da pequena e 

média indústria, não havendo lugar a qualquer tipo de transformação. -------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido nos termos e condições da informação 

técnica datada de 30 de Janeiro de 2006.------------------------------------------------------------------------------------------- 

9 – MARIA EDUARDA PEREIRA SARABANDO E OUTROS – LOTEAMENTO URBANO - PROC. Nº 

5/87 -  Presente o processo  de alteração do loteamento nº 5/87, de que são requerentes António Alberto Sarabando 

Rei, César Sarabando Pereira, Lúcia da Conceição de Oliveira Sarabando, todos residentes em Vagos e João 

Sarabando Pereira residente ocasionalmente na Venezuela.--------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar a alteração do loteamento  conformando-o com o 

Plano de Urbanização de Vagos e com o Estudo Urbanístico de alinhamentos aprovado.----------------------------------

--------- Mais delibera, notificar os proprietários  para reclamarem querendo no prazo de 10 dias, nos termos dos 

artºs 100º e 101º do C.P.A..----------------------------------------------------------------------------------------------------------

10 – PREDIAQUE – SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA – LOTEAMENTO URBANO – PROCº Nº 

22/90 – Presente o processo de loteamento, referente ao alvará nº 22/90 de que é requerente a firma Prediaque – 

Sociedade de Construções, Ldª, com sede na Praia da Vagueira.---------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade: ----------------------------------------------------------------------

--------- 1º - Notificar a requerente de que deverá dar cumprimento a todas as obras de urbanização previstas nos 

Planos de Pormenor da Praia da Vagueira e no loteamento.--------------------------------------------------------------------

--------- 2º Deve fazê-lo de acordo com o Plano de Pormenor.------------------------------------------------------------------

--------- 3º A Câmara Municipal não aprova a localização proposta para o depósito de gás devendo ser encontrada 

uma localização compatível com os equipamentos previstos e existentes.----------------------------------------------------

--------- A presente deliberação vem no seguimento da deliberação da Câmara Municipal do dia 23/12/2005.--------- 

D - DIVERSOS 

1 – PAULO FERREIRA – AGRUPAMENTO DE PRODUTORES – POSTOS DE VENDAS – Presente o 

ofício de Paulo Pereira, no qual dá conhecimento que se encontra conjuntamente com alguns  agricultores do 

concelho, a constituir um “Agrupamento de Produtores”. Para além de outras áreas está previsto ensaios de Posto 

de Venda Directa ao consumidor, através de uma marca, pelo que solicita a cedência de locais como o Mercado 

Municipal.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- 1º - Atendendo ao interesse municipal que reveste a produção de  produtos agrícolas no concelho de Vagos, 

que importa manter, e por outro lado ao interesse em promover a qualidade e métodos de produção desses referidos 

produtos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- 2º - Atendendo ao pouco uso do Mercado Municipal sendo necessário proceder à dinamização daquela 

infraestrutura, para que a mesma  cumpra os fins para que foi construída.----------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, autorizar os produtores de produtos hortícolas de Vagos, 

devidamente identificados junto da Cooperativa Agrícola de Vagos, a utilizarem um sector do Mercado Municipal, 

a definir pelos Serviços Operativos, para promoção e venda dos seus produtos, gratuitamente, pelo prazo de 1 ano.-- 



  

E – EXTRAS – 

1 – MARGARIDA MARIA SIMÕES CONDEÇO – CONSTRUÇÃO EM PARCELA A DESTACAR – 

PROCº Nº 2/06 – Presente o processo de destaque nº 2/06, de que é requerente Margarida Maria Simões Condeço, 

residente em Lombomeão, que requer o destaque de uma parcela de terreno para construção de habitação no lugar 

de Corgo do Seixo.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o destaque de acordo com a informação técnica de 

09/02/2006.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 – AMILCAR SIMÕES ALENTEJEIRO – HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE 

ESTABELECIMENTO – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido formulado por 

Amilcar Simões Alentejeiro, residente em Quintã, para que o seu estabelecimento de café , denominado “Café 

Miguel”, esteja aberto às sextas, sábados, domingos e feriados, das 07,00  horas às 04,00 horas dos dias seguintes, 

até 31 de Dezembro de 2006.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- E  nada  mais  havendo  a  tratar  a Câmara Municipal deliberou,  por unanimidade,  aprovar  a  presente  

acta em  minuta,  nos  termos  e para os efeitos consignados no nº 3, do artº 92º, da lei nº 169/99, de 18 de 

Setembro, alterada  e  republicada  pela  Lei nº 5-A/2002,  de 11 de  Janeiro,  a  qual vai ser assinada pelos 

membros  da  Câmara  aqui  presentes  e  por  mim________________________________________ Chefe de 

Divisão Administrativa, tendo terminado a reunião às 17,30 horas.----------------------------------------------------------- 

   

 

 

 

 

 

 

 


