
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ACTA Nº 7/08 

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DO DIA 11 DE ABRIL DE 2008 

--------- No dia 11 de Abril de 2008, pelas catorze horas e cinquenta minutos, no Edifício dos Paços do Concelho de 

Vagos, na Sala de Reuniões, reuniu ordinariamente, a Câmara Municipal, sob a presidência do Senhor Vice-

Presidente Dr. Carlos Manuel Simões Neves, com a presença dos Senhores Vereadores, Dr.ª Albina Maria de 

Oliveira Rocha, Fernando Ferreira Capela, Manuel Augusto Silva Frade, Victor Oliveira Santos, Marco António 

Ferreira Domingues. Assistiu à reunião a Senhora D. Maria Eugénia Ribeiro Martins Rosa, Chefe de Divisão 

Administrativa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

FALTAS E JUSTIFICAÇÃO: A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, justificar a falta dada pelo 

Sr. Presidente da Câmara à presente reunião, uma vez que o mesmo se encontra ao serviço do Município numa 

reunião de trabalho na CCDRC – Comissão de Coordenação Desenvolvimento Regional do Centro. ------------------- 

ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade aprovar a acta da 

reunião do dia 28 de Março de 2008. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA: Não houve. ---------------------------------------------------------- 

ORDEM DO DIA 

A – ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 

1 - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA – Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 10 de 

Abril de 2008, o qual acusa um saldo em dinheiro de 87.771,32 €. A Câmara Municipal dele tomou conhecimento.  

2 - RECTIFICAÇÃO DAS DELIBERAÇÕES DE 10/08/2007 E 12/10/2007 – PONTOS A6 E A4, 

RESPECTIVAMENTE – “GUARDA NACIONAL REPUBLICANA – AUTO DE NOTÍCIA DE CONTRA-

ORDENAÇÃO” – Presente a informação da Chefe de Divisão Administrativa, datada de 01/04/2008 na qual dá a 

conhecer a necessidade de se rectificar as deliberações da Câmara Municipal mencionadas em epígrafe, pelo facto 

da Guarda Nacional Republicana da Gafanha da Nazaré ter mencionado, nos seus ofícios n.ºs 5214.9.3574 e 

5214.9.4845, de 25 de Julho e 26 de Setembro de 2007, respectivamente, que remeteram para a Câmara Municipal 

quatro autos de notícias de contra ordenação com os n.ºs 151-PG/2007, 175-PG/2007, 176-PG/2007 e 177-

PG/2007, que os referidos autos eram levantados contra “Pica Pau – Vagueira Bar Actividade Hoteleira”, com sede 

na Gafanha da Vagueira quando, de acordo mencionado nos autos, a entidade exploradora do estabelecimento é o 

Sr. Américo Jorge Santos Bica, com residência na Rua Principal, 91, Mira. ------------------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, rectificar as suas deliberações de 10/08/2007 e 12/10/2007, 

fazendo constar das mesmas que os autos de notícia foram levantados contra o Sr. Américo Jorge Santos Bica, com 



 

residência na Rua principal, 91, Mira, e não contra “Pica Pau – Vagueira Bar Actividade Hoteleira”. ----------------- 

3 - HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO – MARVELARIA, LDA. - A Câmara 

Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido formulado por Marvelaria, Lda., com sede na Praia da 

Vagueira Topo Norte, freguesia da Gafanha da Boa Hora, para que o seu estabelecimento de Equipamento / Apoio 

de Praia, sito no referido lugar, denominado “Canto da Sereia”, esteja aberto às sextas-feiras, sábados, e vésperas 

de feriados, das 09,00 horas às 06,00 horas dos dias seguintes, até 31/12/2008. -------------------------------------------- 

4 - HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO – MARIA DORINDA DE JESUS 

CHOUSO LOPES – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido formulado por Maria 

Dorinda de Jesus Chouso Lopes, residente na Rua Dr. João Rocha, n.º 37, lugar de Parada de Cima, freguesia de 

Fonte de Angeão, para que o seu estabelecimento de Café, sito no referido lugar, denominado “Café Silvia 

Ferreira”, esteja aberto às sextas-feiras, sábados, e feriados, das 07,00 horas às 04,00 horas dos dias seguintes, até 

31/12/2008. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5 - JOÃO CARLOS MACEDO SOARES – PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE – Presente o 

requerimento de João Carlos Macedo Soares, datado de 16/01/2008, residente na Urbanização Quinta da Boa Hora, 

Rua 12, lote 240, 2º J, Praia da Vagueira, freguesia da Gafanha da Boa Hora, a informar que no dia 12/01/2008, na 

estrada que faz a ligação entre a Praia do Areão e a Praia da Vagueira, a sua viatura com a matrícula 77-CX-15, 

marca Renault, embateu num buraco existente na mesma estrada, o qual não se encontrava sinalizado, provocando 

uma deformação acentuada nas duas jantes esquerdas. ------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, informar o requerente de que é sua intenção indeferir o 

pedido de indemnização formulado, uma vez que não foi apresentada a participação do acidente à Guarda Nacional 

Republicana de Vagos, e para se pronunciar, querendo, no prazo de 10 dias úteis, nos termos dos artigos 100º e 

101º do C.P.A. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

6 - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE SOLIDARIEDADE MÃOS UNIDAS P. DAMIÃO – PEDIDO DE 

SUBSÍDIO – Presente o ofício da Associação Portuguesa de Solidariedade Mãos Unidas P. Damião, no qual 

informa sobre o flagelo da Tuberculose em Portugal, em particular no distrito de Aveiro, que se encontra a 

aumentar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, informar que de momento não é oportuno satisfazer o 

pedido. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7 - GATICÃO – ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DOS ANIMAIS ABANDONADOS – PEDIDO DE 

SUBSÍDIO – Presente o ofício da Gaticão – Associação dos Amigos dos Animais Abandonados, datado do dia 

18/03/2008, onde comunica que vai lançar a primeira campanha de esterilização para animais de companhia de 

sócios e munícipes do concelho de Vagos, a qual decorreu de 31 de Março a 5 de Abril, com o apoio da WVS – 

Worldwide Veterinary Service, e solicita a atribuição de subsídio destinado ao pagamento das despesas inerentes a 



 
 
 
 
 
 

 

campanha de esterilização a levar a efeito pela equipa de veterinária que vem efectuar os trabalhos. ------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir o subsídio no valor de 4.689,29 €, para o 

solicitado. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8 - JUNTA DE FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO DE VAGOS – PEDIDO DE SUBSÍDIO – A Câmara 

Municipal delibera, por unanimidade, retirar o presente ponto da Ordem de Trabalhos, para esclarecimentos 

adicionais. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9 - ÁLVARO DE ALMEIDA ROSA – ALARGAMENTO DA EN 335 – EXPOSIÇÃO SOBRE A 

OCUPAÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DE MURO – Presente a exposição de Álvaro de Almeida 

Rosa e mulher, Maria Celeste da Silva Barros Almeida, residentes na Rua Direita, lugar de Salgueiro, freguesia de 

Soza, a comunicar que aquando da realização das obras de instalação de rede de saneamento, e alargamento da EN 

335, em Salgueiro, ocuparam uma área de terreno dos seus prédios sitos à margem da referida estrada, bem como 

foi danificado o muro de vedação e o pilar do portão da entrada da habitação, onde se encontra encaixado o sistema 

automático de abrir e fechar o portão. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por maioria, (com 5 votos a favor do Sr. Vice-Presidente Dr. Carlos Manuel 

Simões das Neves, e dos Vereadores Sr.ª Dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha, e Srs. Dr. Marco António Ferreira 

Domingues, Dr. Manuel Augusto da Silva Frade, Eng.º Vítor Oliveira Santos) e um voto contra (do Sr. Vereador 

Fernando Ferreira Capela), apresentar, aos requerentes, uma contra proposta na importância de 15.000,00 € para 

indemnização pela ocupação dos terrenos, pelos eventuais danos no muro existente e pela reparação do sistema 

electromecânico do portão. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10 - PRESTAÇÃO DE CONTAS 2007 – APROVAÇÃO – Presentes os Documentos de Prestação de Contas de 

2007, que aqui se dão por integralmente reproduzidos, e se acham arquivados ficando disponíveis para consulta, 

quando forem solicitados. Os documentos foram elaborados de acordo com a Resolução n.º 4/2001 – 2ª Secção do 

Tribunal de Contas, com destaque para o seu Anexo I. De todos os documentos mencionados na mesma, não foram 

elaborados os n.ºs 20 (Subsídios Concedidos), 23 (Subsídios Obtidos) e 25 (Activos de Rendimentos Variáveis), 

pelos seguintes motivos: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

• Os documentos 20 e 23, em virtude de não haver factos que se enquadrem neste item; ----------------- 

• Os documentos 25, em virtude da Câmara Municipal não ter activos desta espécie. --------------------- 

-------- Depois de analisados e discutidos, foram submetidos a votação, tendo sido aprovados, por unanimidade. ---- 

-------- Mais delibera, submeter os mesmos à aprovação da Assembleia Municipal. --------------------------------------- 

11 - ALTERAÇÃO DA DATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA E PÚBLICA DO MÊS DE ABRIL – 

Considerando que a 2ª Reunião Ordinária, da Câmara Municipal, a realizar no corrente mês vai coincidir com o 

Feriado do dia “25 de Abril”, a Câmara Municipal delibera, por unanimidade, alterar a data da reunião, indo a 



 

mesma decorrer no dia 24 de Abril, na Sala de Reuniões e no horário do costume. ---------------------------------------- 

-------- Mais delibera a Câmara Municipal, unanimemente, que se publiquem editais para dar a conhecer a alteração 

da data, tendo em conta que a reunião do executivo é pública. ---------------------------------------------------------------- 

12 - AUGUSTO MATEUS & ASSOCIADOS – SOCIEDADE DE CONSULTORES, LDA. - ASSESSORIA 

E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO MUNICÍPIO – Foi presente a proposta de assessoria e assistência técnica ao 

Município, apresentada pela firma Augusto Mateus & Associados, Sociedade de Consultores, Lda., com sede em 

Lisboa, a qual assume como objectivo central a validação, articulação e operacionalização das linhas de orientação 

estratégicas existentes para o conselho e a definição e organização dos projectos estruturantes, promovendo o seu 

encaixe nos instrumentos de política pública em vigor. ------------------------------------------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada pela firma Augusto Mateus 

& Associados – Sociedade de Consultores, Lda. -------------------------------------------------------------------------------- 

13 - GUARDA NACIONAL REPUBLICANA – AUTO DE NOTÍCIA DE CONTRA-ORDENAÇÃO – 

Presente o ofício nº 349/07 EPF, datado de 11/12/2007, da Equipa de Protecção Florestal (EPF), da Guarda 

Nacional Republicana de Aveiro, a remeter o auto de noticia de contra-ordenação nº 251/07, levantado contra 

Humberto da Cruz Teixeira, residente em Rua Direita, Vergas do Sul n.º 104, freguesia de Santo André de Vagos, 

por construção de uma habitação, sem que para o efeito tivesse afixado no exterior de forma visível o aviso que 

publicita o alvará. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, remeter o auto de notícia de contra-ordenação para a 

Comissão Regional da Reserva Agrícola da Beira Litoral, uma vez que, o local de infracção se situa em área de 

RAN – Reserva Agrícola Nacional, por ser esta a entidade com competência para instrução do processo. ------------ 

14 - GUARDA NACIONAL REPUBLICANA – AUTO DE NOTÍCIA DE CONTRA-ORDENAÇÃO – 

Presente o ofício nº 351/07 EPF, datado de 12/12/2007, da Equipa de Protecção Florestal, da Guarda Nacional 

Republicana de Aveiro, que remete o auto de noticia n.º 253/07, levantado, contra Manuel Domingues Ribeiro, 

residente na Rua de Santo António, lugar de Canto de Calvão, freguesia de Calvão, por construção de armazém, 

sem que para o efeito, tivesse afixado no exterior de forma visível o aviso que publicita o alvará. ---------------------- 

-------- Uma vez que de acordo com a informação da Fiscalização Municipal datada de 17/03/2008, a construção 

descrita no auto de noticia (construção de um armazém) não corresponde ao que na realidade se encontra 

licenciado (moradia, anexos e muros) em nome do Sr. Manuel Domingues Ribeiro, através do processo de obras 

101/07, licença n.º 192/07, de 11/12/2007, pelo que a Câmara Municipal delibera, por unanimidade, arquivar o 

presente auto de notícia de contra-ordenação. ----------------------------------------------------------------------------------- 

15 - GUARDA NACIONAL REPUBLICANA – AUTO DE NOTICIA DE CONTRA-ORDENAÇÃO – 

Presente o ofício n.º 349/09 EPF, datado 11/12/2007, da Equipa de Protecção Florestal (EPF), da Guarda Nacional 

Republicana de Aveio, que remete o auto de noticia de contra ordenação nº 250/07, levantado contra Arlindo 



 
 
 
 
 
 

 

António Carvalhais, residente em Travessa 109, n.º 9, lugar de Canto de Calvão, freguesia de Calvão, por 

construção de uma habitação, sem que para o efeito tivesse afixado no exterior de forma visível o aviso que 

publicita o alvará. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Uma vez que de acordo com a informação da Fiscalização Municipal datada de 17/03/2008, o infractor 

identificado no auto de notícia de contra-ordenação, Sr. Arlindo António Carvalhais, como responsável pela obra, 

não é dono da mesma, sendo esta, propriedade de Maria La-Salete Costa Marques Reis, a que corresponde o 

processo n.º 198/2006 e o alvará de licença de construção n.º 194/2007, pelo que a Câmara Municipal delibera, por 

unanimidade, mandar arquivar o presente auto de notícia de contra-ordenação. -------------------------------------------- 

16 - SEMANA CULTURAL 2008 – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o programa e 

orçamento da Semana Cultural/2008, a realizar entre 26 de Abril e 4 de Maio de 2008. ---------------------------------- 

17 - LICÍNIO RAMOS, LDA – CEDÊNCIA DE IMÓVEL – Presente o ofício da firma Licínio Ramos, Lda., 

datado de 03/04/2008, a informar que cede ao Município o imóvel situado na Rua Cândido dos Reis, n.º 279, em 

Vagos, com a matriz n.º 1414, pelo valor de 150.000,00 €. -------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, adquirir à firma Licínio Ramos, Lda., o prédio inscrito na 

matriz urbana sob o art.º 1414, da freguesia de Vagos, pelo valor de 150.000,00 €. --------------------------------------- 

18 - ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL E CULTURAL DE SANTO ANDRÉ DE VAGOS – 

PEDIDO DE SUBSÍDIO – Presente o ofício da Associação de Solidariedade Social e Cultural de Santo André de 

Vagos, datado de 03/04/2008, a solicitar a atribuição de um subsídio no montante de 17.500,00 €, destinado ao 

pagamento do Projecto do Pavilhão Gimnodesportivo, que a Associação deliberou adjudicar à firma MECH – 

Engenheiros Associados, Lda. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir à Associação de Solidariedade Social e Cultural de 

Santo André de Vagos, o subsídio no montante de 17.500,00 €. -------------------------------------------------------------- 

19 - DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS – A Câmara Municipal tomou conhecimento dos despachos 

efectuados no âmbito das Obras Particulares e na Secção da Secretaria Geral e Actas, no período de 28/03/2008 a 

10/04/2008, cuja relação descriminada dos mesmos é dada aqui como inteiramente reproduzida e fica junto à 

minuta da acta da presente reunião. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

B – OBRAS MUNICIPAIS 

1 - “DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E PLUVIAIS DE SANTA CATARINA” – PROC.º SN.º 6.2.2-

07/2004 – TRABALHOS A MAIS N.º 06 – Presente a informação técnica datada de 05/03/2008, na qual é dado a 

conhecer que para a obra de “Drenagens de Águas Residuais e Pluviais de Santa Catarina”, vão existir trabalhos a 



 

mais no valor de 4.291,01 €, resultantes de: ------------------------------------------------------------------------------------- 

• Trabalhos necessários para execução do colector pluvial entre a ultima câmara de visita e a descarga 

na ribeira de Mesas; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

• Camada de base para assentamento de tubagem de 10 cm de areia, uma vez que a quantidade 

prevista no mapa de trabalhos é insuficiente para as necessidades da obra, dada a natureza dos solos 

encontrados. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar os trabalhos a mais, no valor de 4.291,01 €, 

acrescidos de IVA, nos termos da informação técnica datada do dia 05/03/2008. ------------------------------------------ 

2 - RUA DA FONTE – PROC.º N.º 6.2.2-11/2007 – APROVAÇÃO DO PLANO DE SEGURANÇA E 

SAÚDE – RATIFICAÇÃO – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. 

Presidente datado de 27/03/2008, que aprovou parcialmente, o Plano de Segurança e Saúde da obra mencionada 

em epígrafe. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3 - CONSTRUÇÃO DE ARQUIVO / RECEPÇÃO / ABRIGO AUTOMÓVEL NO EDIFÍCIO DA 

CÂMARA MUNICIPAL – PROC.º N.º 6.2.2-03/2007 – TRABALHOS A MAIS – Presente a informação 

técnica datada de 25/03/2008, na qual é dado a conhecer que para a obra de “Construção de Arquivo / Recepção / 

Abrigo Automóvel no Edifício da Câmara Municipal”, vão existir trabalhos a mais no valor de 755,00 €, 

resultantes de: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

• Trabalhos de impermeabilização numa parede posterior do arquivo que se encontra enterrada, em 

virtude do terreno vizinho se encontrar a uma cota superior e não ter muro de vedação, dreno de 

escoamento com ligação à caixa de águas pluviais mais próxima. ------------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar os trabalhos a mais, no valor de 755,00 €, 

acrescidos de IVA, nos termos da informação técnica datada do dia 25/03/2008. ------------------------------------------ 

4 - “EQUIPAMENTO DE APOIO SOCIAL E ADMINISTRATIVO NA ZONA INDUSTRIAL DE 

VAGOS” – PROC.º N.º 6.2.2-19/2004 – TRABALHOS A MAIS N.º 06 – Presente a informação técnica datada 

de 26/03/2008, na qual é dado a conhecer que para a obra de “Equipamento de Apoio Social e Administrativo na 

Zona Industrial de Vagos”, vão existir trabalhos a mais, no valor de 17.189,98 €, resultantes de: ----------------------- 

• Fornecimento e montagem de corrimão em aço inox nas escadas principal e nascente, trabalhos 

devidos a omissão do mapa de trabalhos; ----------------------------------------------------------------------- 

• Trabalhos diversos de electricidade e ITED, que provêm de omissão do mapa de trabalhos, de erro 

de medição do mapa de trabalhos e alterações de projecto; -------------------------------------------------- 

• Fornecimento e montagem de carpintarias, trabalhos devidos a erro de medição do mapa de 

trabalhos; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

• Fornecimento e assentamento de cantarias, trabalhos devidos a erro de medição do mapa de 



 
 
 
 
 
 

 

trabalhos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar os trabalhos a mais, no valor de 17.189,98 €, 

acrescidos de IVA, nos termos da informação técnica datada do dia 26/03/2008. ------------------------------------------ 

5 - PONTE DA VAGUEIRA – APROVAÇÃO DO PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE DE PROJECTO – 

A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o Plano de Segurança e Saúde de Projecto, referente à 

obra “Ponte da Vagueira”, de acordo com a informação técnica datada de 01/04/2008. ---------------------------------- 

6 - PONTE DA FAREJA – APROVAÇÃO DO PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE DE PROJECTO – A 

Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o Plano de Segurança e Saúde de Projecto, referente à obra 

“Ponte da Fareja”, de acordo com a informação técnica datada de 01/04/2008. -------------------------------------------- 

7 - REPARAÇÃO DOS PONTÕES N.º 1 E N.º 2 EM PARDEIROS (PONTE DE VAGOS) – APROVAÇÃO 

DO PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE DE PROJECTO – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, 

aprovar o Plano de Segurança e Saúde de Projecto, referente à obra “Reparação dos Pontões n.º 1 e n.º 2 em 

Pardeiros (Ponte de Vagos)”, de acordo com a informação técnica datada de 01/04/2008. ------------------------------- 

8 - REPARAÇÃO DA PONTE SOBRE A VALA DAS MALHADAS EM VAGOS – APROVAÇÃO DO 

PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE DE PROJECTO – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, 

aprovar o Plano de Segurança e Saúde de Projecto, referente à obra “Reparação da Ponte sobre a Vala das 

Malhadas em Vagos”, de acordo com a informação técnica datada de 01/04/2008. ---------------------------------------- 

9 - RUA DA FONTE VELHA – CABECINHAS (CALVÃO) – PROC.º N.º 6.2.2-08/2006 – PROPOSTA DE 

TRABALHOS MAIS N.º 1 – Presente a informação técnica datada de 03/04/2008, que anexa proposta de 

trabalhos a mais no montante de 9.502,28 €, a qual resulta fundamentalmente de alterações às condições de 

execução da empreitada. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar os trabalhos a mais, no montante de 9.502,28 €, 

acrescidos de IVA, bem como dispensar o estudo a realizar por entidade externa e independente, nos termos do n.º 

3, do art.º 45º, do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, de acordo com a informação técnica. -------------------------- 

10 - BENEFICIAÇÃO DE ARRUAMENTOS EM SÃO ROMÃO (SANTO ANDRÉ) – PROC.º N.º 6.2.2-

15/2006 – TRABALHOS A MAIS N.º 1 – Presente a informação técnica datada de 03/04/2008, que anexa 

proposta de trabalhos a mais no montante de 6.030,86 €, a qual resulta fundamentalmente de alterações às 

condições de execução da empreitada. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar os trabalhos a mais, no montante de 6.030,86 €, 

acrescidos de IVA, bem como dispensar o estudo a realizar por entidade externa e independente, nos termos do n.º 

3, do art.º 45º, do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, de acordo com a informação técnica. -------------------------- 

11 - BENEFICIAÇÃO DA RUA ANTÓNIO DOMINGUES (SANTO ANTÓNIO DE VAGOS) – PROC.º N.º 



 

6.2.2-16/2006 – TRABALHOS A MAIS N.º 1 – Presente a informação técnica datada de 03/04/2008, que anexa 

proposta de trabalhos a mais no montante de 1.571,83 €, a qual resulta fundamentalmente de alterações às 

condições de execução da empreitada. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar os trabalhos a mais, no montante de 1.571,83 €, 

acrescidos de IVA, de acordo com a informação técnica. ---------------------------------------------------------------------- 

12 - RUA DOS FELICIOS (SANTO ANTÓNIO DE VAGOS) – PROC.º N.º 6.2.2-17/2006 – TRABALHOS A 

MAIS N.º 1 – Presente a informação técnica datada de 03/04/2008, que anexa proposta de trabalhos a mais no 

montante de 2.800,38 €, a qual resulta fundamentalmente de alterações às condições de execução da empreitada. --- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar os trabalhos a mais, no montante de 2.800,38 €, 

acrescidos de IVA, de acordo com a informação técnica. ---------------------------------------------------------------------- 

13 - CENTRO ESCOLAR DE VAGOS – RECTIFICAÇÃO DO PONTO 2, EM E-EXTRAS, DA ACTA DA 

REUNIÃO DO DIA 8 DE FEVEREIRO DE 2008 – Presente a informação dos serviços técnicos, datada de 

04/04/2008 a dar conhecimento que deve ser rectificado o Ponto 2 –E-Extras, da acta da reunião do dia 

08/02/2008. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Assim a Câmara Municipal delibera, por unanimidade, rectificar a referida deliberação da seguinte forma: -- 

 “Onde se lê CENTRO ESCOLAR DE VAGOS – ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO PARA A 

ELABORAÇÃO DO ESTUDO PRÉVIO – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o caderno de 

encargos e programa de concurso, bem como abrir concurso público para a Elaboração do Estudo Prévio, do 

Centro Escolar de Vagos, deve ler-se CENTRO ESCOLAR DE VAGOS – ABERTURA DE CONCURSO 

PÚBLICO, COM PUBLICAÇÃO NO JOUE, PARA A ELABORAÇÃO DO PROJECTO – A Câmara Municipal 

delibera, por unanimidade, aprovar o caderno de encargos e programa de concurso, bem como abrir concurso 

público, com publicação no JOUE, para a elaboração do Projecto do Centro Escolar de Vagos”. ----------------------- 

14 - CENTRO ESCOLAR DE CALVÃO – RECTIFICAÇÃO DO PONTO 3, EM E-EXTRAS, DA ACTA 

DA REUNIÃO DO DIA 8 DE FEVEREIRO DE 2008 – Presente a informação dos serviços técnicos, datada de 

04/04/2008 a dar conhecimento que deve ser rectificado o Ponto 3 –E-Extras, da acta da reunião do dia 

08/02/2008. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Assim a Câmara Municipal delibera, por unanimidade, rectificar a referida deliberação da seguinte forma: -- 

 “Onde se lê CENTRO ESCOLAR DE CALVÃO – ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO PARA A 

ELABORAÇÃO DO ESTUDO PRÉVIO – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o caderno de 

encargos e programa de concurso, bem como abrir concurso público para a Elaboração do Estudo Prévio, do 

Centro Escolar de Calvão, deve ler-se CENTRO ESCOLAR DE CALVÃO – ABERTURA DE CONCURSO 

PÚBLICO, PARA A ELABORAÇÃO DO PROJECTO – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar 

o caderno de encargos e programa de concurso, bem como abrir concurso público para a elaboração do Projecto do 



 
 
 
 
 
 

 

Centro Escolar de Calvão”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

15 - CENTRO ESCOLAR DA GAFANHA DA BOA-HORA – RECTIFICAÇÃO DO PONTO 4, EM E-

EXTRAS, DA ACTA DA REUNIÃO DO DIA 8 DE FEVEREIRO DE 2008 – Presente a informação dos 

serviços técnicos, datada de 04/04/2008 a dar conhecimento que deve ser rectificado o Ponto 4 –E-Extras, da acta 

da reunião do dia 08/02/2008. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- Assim a Câmara Municipal delibera, por unanimidade, rectificar a referida deliberação da seguinte forma: -- 

 “Onde se lê CENTRO ESCOLAR DA GAFANHA DA BOA-HORA – ABERTURA DE CONCURSO 

PÚBLICO PARA A ELABORAÇÃO DO ESTUDO PRÉVIO – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, 

aprovar o caderno de encargos e programa de concurso, bem como abrir concurso público para a Elaboração do 

Estudo Prévio, do Centro Escolar da Gafanha da Boa-Hora, deve ler-se CENTRO ESCOLAR DA GAFANHA DA 

BOA-HORA – ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO, PARA A ELABORAÇÃO DO PROJECTO – A 

Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o caderno de encargos e programa de concurso, bem como 

abrir concurso público, para a elaboração do Projecto do Centro Escolar da Gafanha da Boa-Hora”. ------------------ 

16 - CENTRO ESCOLAR DE FONTE DE ANGEÃO – RECTIFICAÇÃO DO PONTO 5, EM E-EXTRAS, 

DA ACTA DA REUNIÃO DO DIA 8 DE FEVEREIRO DE 2008 – Presente a informação dos serviços 

técnicos, datada de 04/04/2008 a dar conhecimento que deve ser rectificado o Ponto 5 –E-Extras, da acta da 

reunião do dia 08/02/2008. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Assim a Câmara Municipal delibera, por unanimidade, rectificar a referida deliberação da seguinte forma: -- 

 “Onde se lê CENTRO ESCOLAR DE FONTE DE ANGEÃO – ABERTURA DE CONCURSO 

PÚBLICO PARA A ELABORAÇÃO DO ESTUDO PRÉVIO – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, 

aprovar o caderno de encargos e programa de concurso, bem como abrir concurso público para a Elaboração do 

Estudo Prévio, do Centro Escolar de Fonte de Angeão, deve ler-se CENTRO ESCOLAR DE FONTE DE 

ANGEÃO – ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO, PARA A ELABORAÇÃO DO PROJECTO – A Câmara 

Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o caderno de encargos e programa de concurso, bem como abrir 

concurso público, para a elaboração do Projecto do Centro Escolar de Fonte de Angeão”. ------------------------------- 

17 - CENTRO ESCOLAR DE OUCA – RECTIFICAÇÃO DO PONTO 6, EM E-EXTRAS, DA ACTA DA 

REUNIÃO DO DIA 8 DE FEVEREIRO DE 2008 – Presente a informação dos serviços técnicos, datada de 

04/04/2008 a dar conhecimento que deve ser rectificado o Ponto 6 –E-Extras, da acta da reunião do dia 

08/02/2008. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Assim a Câmara Municipal delibera, por unanimidade, rectificar a referida deliberação da seguinte forma: -- 

 “Onde se lê CENTRO ESCOLAR DE OUCA – ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO PARA A 

ELABORAÇÃO DO ESTUDO PRÉVIO – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o caderno de 



 

encargos e programa de concurso, bem como abrir concurso público para a Elaboração do Estudo Prévio, do 

Centro Escolar de Ouca, deve ler-se CENTRO ESCOLAR DE OUCA – ABERTURA DE CONCURSO 

PÚBLICO PARA A ELABORAÇÃO DO PROJECTO – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar 

o caderno de encargos e programa de concurso, bem como abrir concurso público, para a elaboração do Projecto do 

Centro Escolar de Ouca”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

C – OBRAS PARTICULARES 

1 - PAULO ROGÉRIO FIGUEIREDO GAFANHA – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC.º N.º 12/08 – 

Presente o processo de informação prévia n.º 12/08, de que é requerente Paulo Rogério Figueiredo Gafanha, 

residente na Rua da Encarnação, n.º 6, lugar de Gafanha do Carmo, que requer construção de moradia unifamiliar, 

num terreno sito na Rua de Santo André, lugar de Corgo do Seixo de Cima, freguesia de Santo António de Vagos. - 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar a informação prévia, nas condições da informação 

técnica datada de 20/03/2008. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2 - ANTÓNIO JESUS BATISTA – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC.º N.º 14/08 – Presente o processo de 

informação prévia n.º 14/08, de que é requerente António Jesus Batista, residente na Rua Padre Casimiro, n.º 160, 

lugar de Lombomeão, freguesia de Vagos, que requer construção de moradia unifamiliar, com garagem e muros, 

num terreno sito na Rua Dom Sancho I, lugar de São Romão, freguesia de Santo André de Vagos. -------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar a informação prévia, nas condições da informação 

técnica datada de 20/03/2008. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3 - ARMANDO CAETANO GIL – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC.º N.º 25/08 – Presente o processo de 

informação prévia n.º 25/08, de que é requerente Armando Caetano Gil, residente na Rua Principal, n.º 215, lugar e 

freguesia da Gafanha da Boa Hora, que requer construção de moradia unifamiliar, anexos e muros, num terreno 

sito na Rua da Alta Tensão, no dito lugar e freguesia. -------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar a informação prévia, nas condições da informação 

técnica datada de 25/03/2008. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

4 - MARIA VITORINA COSTA TENDEIRO – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC.º N.º 15/08 – Presente o 

processo de informação prévia n.º 15/08, de que é requerente Maria Vitorina Costa Tendeiro, residente na Rua 

Principal, n.º 335, lugar e freguesia da Gafanha da Boa Hora, que requer construção de moradia, num terreno sito 

no referido lugar e freguesia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar a informação prévia, nas condições da informação 

técnica datada de 25/03/2008. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

5 - DIAS OLIVEIRA E SILVA, LDA. – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC.º N.º 18/08 – Presente o processo 

de informação prévia n.º 18/08, de que é requerente a firma Dias Oliveira e Silva, Lda., com sede na Rua Principal, 

n.º 146, lugar de Sanchequias, freguesia de Santo André de Vagos, que requer construção de moradia unifamiliar, 



 
 
 
 
 
 

 

anexos e muros, bem como o destaque de uma parcela de terreno, num terreno sito na Rua da Capela, no mesmo 

lugar e freguesia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar a informação prévia, nas condições da informação 

técnica datada de 25/03/2008. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

6 - SILVÉRIO SANTOS ROSA – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC.º N.º 177/07 – Presente o processo de 

informação prévia n.º 177/07, de que é requerente Silvério Santos Rosa, residente na Rua Principal, n.º 145, lugar e 

freguesia de Ponte de Vagos, que requer construção de moradia unifamiliar e garagem, num terreno sito no mesmo 

lugar e freguesia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar a informação prévia, nas condições da informação 

técnica datada de 10/04/2008. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

7 - ÁLVARO ANDRÉ DA SILVA E AMÂNDIO PEQUENO NOVO – CONSTRUÇÃO EM PARCELA A 

DESTACAR – PROC.º N.º 7/08 – RATIFICAÇÃO – Presente o processo de destaque nº 7/08 de que são 

requerentes Álvaro André da Silva, residente na Rua do Canto, n.º 15, lugar e freguesia de Santa Catarina, e 

Amândio Pequeno Novo, residente na Rua Principal, n.º 35, lugar da Vigia, freguesia de Santo André de Vagos, 

que requerem a desanexação de uma parcela de terreno, para onde se encontra requerido o licenciamento de uma 

moradia com pátio de estacionamento e muros, em nome de Álvaro André da Silva. ------------------------------------- 

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente datado de 

27/03/2008, que aprovou o destaque nas condições da informação técnica datada de 17/03/2008. ---------------------- 

8 - ALCINO SEIXEIRO SANTOS – OBRAS PARTICULARES – PROC.º N.º 194/2007 – Presente o processo 

de obras particulares, proc.º n.º 194/2007, de que é requerente Alcino Seixeiro Santos, residente em Rua Sambal, 

lugar de Canto de Baixo, freguesia de Ponte de Vagos, que requer construção de um muro de vedação, com altura 

superior a 1,20 metros, na sua propriedade sita no referido lugar. ------------------------------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar a construção do muro com 2,00 metros de altura, 

aceitando-se a justificação apresentada pelo requerente, conforme o disposto no n.º 2, do art.º 15º do Regulamento 

Municipal de Urbanização e Edificação, e nas condições da informação técnica datada de 25/03/2008. --------------- 

9 - FLORINDO & FILHOS, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA. – LOTEAMENTO URBANO – 

PROC.º N.º 10/88 – Presente o processo de loteamento urbano n.º 10/88, de que é requerente a firma Florindo & 

Filhos – Sociedade de Construções, Lda., com sede na Rua do Barreiro, n.º 5, lugar e freguesia de Ouca, que requer 

a recepção provisória das obras de urbanização e redução da garantia bancária. ------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, homologar o auto de vistoria de recepção provisória das 

obras de urbanização do loteamento e autorizar a redução da caução, devendo permanecer retido 10 % do valor da 

garantia inicial, isto é, 2.923,51 €, até à recepção definitiva das obras. ------------------------------------------------------ 



 

D – DIVERSOS 

1 - ANMP – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES – LEI DE POLÍTICA 

CRIMINAL – Presente o ofício da ANMP – Associação Nacional de Municípios Portugueses, n.º OFI: 263/2008-

PB, datado de 25/03/2008, que remete listagem dos Círculos Judicias do País. -------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal dele tomou conhecimento. ----------------------------------------------------------------------- 

2 - ANMP – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES – PROJECTO DE 

DECRETO-LEI QUE VISA O REGIME JURÍDICO DO EXERCÍCIO DA ACTIVIDADE DE GUARDA-

NOCTURNO – Presente o ofício da ANMP – Associação Nacional de Municípios Portugueses, datado de 

25/03/2008, a solicitar comentários sobre o projecto de diploma mencionado em epígrafe. ------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal dele tomou conhecimento. ----------------------------------------------------------------------- 

E – EXTRAS – Apreciados os assuntos incluídos na Ordem do Dia da presente reunião, o Senhor Presidente da 

Câmara Municipal, informou a Câmara Municipal que era importante e urgente a apreciação e decisão sobre os 

assuntos a seguir mencionados, pelo que a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, que os mesmos fossem 

colocados à discussão. Tais assuntos passaram a ser de imediato objecto de deliberação nos termos do artº 83º, da 

Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ---------------------- 

1 - C&B – COMUNICAÇÃO E IMAGEM – DIRECTÓRIO AUTÁRQUICO UNIÃO EUROPEIA – 

PARTCICIPAÇÃO – Presente o fax datado de 08/04/2008, a solicitar a participação da Câmara Municipal no 

“Directório Autárquico da União Europeia”, publicação que pretende dar a conhecer, numa vertente de 

aproximação à Europa, as politicas dos Municípios. ---------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, informar que não se encontra interessada em participar na 

presente edição da publicação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 - NEVA – NÚCLEO EMPRESARIAL DE VAGOS – AUTORIZAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE 

COZINHA NO EQUIPAMENTO SOCIAL E ADMINISTRATIVO DA ZIV – Presente o ofício datado de 

10/04/2008, do NEVA – Núcleo Empresarial de Vagos, a solicitar autorização para procederem a obras de 

instalação e equipamento de cozinha do espaço destinado a “Cantina” no edifício do Equipamento de Apoio Social 

e Administrativo da ZIV. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, autorizar as obras necessárias à instalação e equipamento 

da cozinha do espaço destinado a “Cantina”. ------------------------------------------------------------------------------------ 

3 - SECRETARIADO DIOCESANO DO ENSINO RELIGIOSO NAS ESCOLAS – DIOCESE DE AVEIRO 

– PEDIDO DE SUBSÍDIO – Presente o ofício datado de 17/03/2008, a dar a conhecer que no dia 30/04/2008, vai-

se realizar em Vagos o “VIII Inter-Escolas Diocesano” que envolve os alunos de Educação Moral e Religiosa 

Católica, bem como Professores e Auxiliares de Acção Educativa de Escolas da Diocese de Aveiro. Pretendem a 

comparticipação da Autarquia para construírem uma pirâmide com cerca de 3 metros de altura que será o símbolo 



 
 
 
 
 
 

 

do encontro, a qual será cedida às Escolas Secundária e EB 2/3 de Vagos para ser colocada junto ao Pavilhão 

Desportivo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 1.000,00 €. ----------------- 

4 - MANUEL FREIRE LABREGO – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC.º N.º 31/08 – Presente o processo de 

informação prévia n.º 31/08, de que é requerente Manuel Freire Labrego, residente na Rua Principal n.º 134, lugar 

e freguesia da Gafanha da Boa-Hora, que pretende levar a efeito a construção de uma garagem para duas viaturas, 

em vez dos anexos que tinham sido aprovados anteriormente, num terreno sito na Praia da Vagueira. ----------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar a informação prévia nas condições da informação 

técnica datada de 26/03/2008. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

5 - ALEXANDRINO NEVES MARGARIDO E OUTROS – CONSTRUÇÃO EM PARCELA A 

DESTACAR – PROC.º N.º 1/08 – Presente o processo de destaque n.º 1/08, de que são requerentes Alexandrino 

das Neves Margarido, residente na Rua do Rosário, n.º 17, lugar e freguesia de Calvão, José Carlos dos Santos 

Margarido, residente na Rua da Caneira n.º 26, lugar de Choca do Mar, freguesia de Calvão, Alírio das Neves 

Margarido, emigrante em França, Diana Catarina dos Santos Margarido, residente na Rua da Caneira n.º 31, lugar 

de Choca do Mar, freguesia de Calvão, Arcelina das Neves, residente na Rua da Caneira n.º 29, lugar de Choca do 

Mar, freguesia de Calvão e Samuel das Neves Margarido, residente na Rua do Rosário, lugar e freguesia de 

Calvão, que pretendem o destaque de uma parcela de terreno destinada à construção de uma moradia e anexos, 

num terreno sito em Calvão. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o destaque conforme a informação técnica datada 

de 10/04/2008. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

6 - SOCIEDADE CONSTRUÇÕES ROCHA, OLIVEIRA & FERREIRA, LDA. - OBRAS 

PARTICULARES – PROC.º N.º 247/2007 – Presente o processo de obras particulares n.º 247/2007, de que é 

requerente a Sociedade Construções Rocha, Oliveira & Ferreira, Lda., com sede na Choca do Mar, que pretende 

levar a efeito a construção de um edifício de habitação colectiva, na Praia da Vagueira. --------------------------------- 

-------- Presente também a exposição da requerente datada de 21/02/2008, com referência ao entendimento do n.º 3, 

do art.º 28º, do Regulamento do Plano de Pormenor da Praia da Vagueira. ------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar a proposta da requerente. ------------------------------ 

7 - SOCIEDADE CONSTRUÇÕES ROCHA, OLIVEIRA & FERREIRA, LDA. - PROCESSO DE OBRAS 

PARTICULARES – PROC.º N.º 246/2007 – Presente o processo de obras particulares n.º 246/2007, de que é 

requerente a Sociedade Construções Rocha, Oliveira & Ferreira, Lda., com sede na Choca do Mar, que pretende 

levar a efeito a construção de um edifício de habitação colectiva, na Praia da Vagueira. --------------------------------- 

-------- Presente também a exposição da requerente datada de 21/02/2008, com referência ao entendimento do n.º 3, 



 

do art.º 28º, do Regulamento do Plano de Pormenor da Praia da Vagueira. ------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar a proposta da requerente. ------------------------------ 

8 - MARISA CRISTINA JESUS CARVALHAIS SEMEDO – OBRAS PARTICULARES – PROC.º N.º 

111/2001 – Presente o processo de obras n.º 111/2001, de que é requerente Marisa Cristina Jesus Carvalhais 

Semedo, residente em Rua da Saudade, no lugar de Corgo Seixo de Cima, que requer a renovação de licença para 

acabamentos numa moradia e muros, num terreno sito no Lameiro do Mar, freguesia de Santo António de Vagos. - 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, reconhecer o interesse na conclusão da obra, pelo que 

deverá seguir o procedimento da licença especial para conclusão da obra, conforme informação técnica datada de 

10/04/2008. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- 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 dezoito horas. --------------------------------------------------------------------------------------------- 


