
ACTA Nº12/07

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA E PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DO DIA 22 DE

JUNHO DE 2007

--------- No dia 22 de Junho de 2007, 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 Vice-

Presidente Dr. Carlos Manuel Simões Neves, com a presença dos Senhores Vereadores, Dr. 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 Dr. Rui Miguel Rocha da Cruz, à presente reunião, por se encontrar

ao serviço do Município em Lisboa. -----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------

-------- Faltou ao início da reunião a Sr.ª Vereadora Dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha, por se encontrar

numa reunião relacionada com a sua actividade profissional. Na devida altura dar-se-á conta da entrada da

Sr.ª Vereadora na sala de reuniões. -------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA: Antes de se entrar no Período da Ordem do Dia, o

Sr. Vice-Presidente, Dr. Carlos Manuel Simões das Neves, deu conhecimento ao Executivo que hoje de

manhã, tal como foi deliberado pela Câmara Municipal, o Sr. José Arlindo Alves Abreu assinou a

escritura de compra e venda dos lotes de terreno n.ºs 310, 311 e 312 do Plano de Pormenor da Praia da

Vagueira, correspondentes aos lotes 1, 2 e 3 do loteamento da Câmara Municipal, sito junto ao Largo

Parracho Branco. ----------------------------------------------------

ORDEM DO DIA

A – ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS

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

dia 21 de Junho de 2007, o qual acusa um saldo em dinheiro de 945.804,87 €. A Câmara Municipal dele

tomou conhecimento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------

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

– Presente o auto de notícia de contra-ordenação nº 56/07, levantado pela Guarda Nacional Republicana

de Aveiro, Equipa de Protecção Florestal, contra Evangelista dos Santos Cartaxo, residente em Rua da

Casa do Povo, nº 10, Freguesia de Calvão, pela mobilização de solo, para proceder a uma plantação de



pinheiros, não possuindo licença para esse efeito. -------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------

-------- Tendo em conta que o local da infracção se localiza em área de R.A.N., a Câmara Municipal

delibera, por unanimidade, remeter o auto à entidade competente, a DRABL. ----------------------------------

---------------------------

-------- E quando eram cerca das 15 horas e 10 minutos deu entrada na Sala de Reuniões a Sr.ª Vereadora

Dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha. As deliberações que se seguem passam a contar com a participação

e votação da Sr.ª Vereadora. --------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------

3 - FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE VAGOS – REMODELAÇÃO E

REQUALIFICAÇÃO DA IGREJA DO LOMBOMEÃO – Presente o ofício datado de 30 de Maio de

2007, da Fábrica da Igreja supramencionada, no qual agradecem o subsídio atribuído pela Autarquia

destinado a obras de requalificação da Igreja do Lombomeão e dão a conhecer que a candidatura

apresentada na Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, não foi objecto de

selecção em quatro trimestres consecutivos, pelo que foi definitivamente rejeitada. ---------------------------

------------------------------------------------

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

-----------

4 - HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS – ANTÓNIO SOUSA

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

Sousa Ribeiro, residente em Rua Principal, nº 127, Freguesia da Gafanha da Boa Hora, para que o seu

estabelecimento café, snack-bar e churrascaria, denominado “Kanimambo”, esteja aberto todos os dias da

semana, das 08,00 às 04,00 horas dos dias seguintes, de 1 de Junho a 30 de Setembro de 2007. -------------

---------------------------------------------------------------

5 - PROJECTO DE REGULAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO

DE VAGOS – Presente o projecto do Regulamento supramencionado, tendo a Câmara Municipal

deliberado, por unanimidade, aprová-lo de acordo com as sugestões apresentadas pelo Director do

Departamento de Desenvolvimento e Obras Públicas, no período de discussão pública. ----------------------

------ Mais foi deliberado, unanimemente, remete-lo à Assembleia Municipal para aprovação. --------------

-------------------------------------------

6 - FREGUESIA DE SANTO ANDRÉ DE VAGOS – PEDIDO DE SUBSÍDIO – Presente o ofício da

Junta de Freguesia de Santo André de Vagos, datado de 25/05/2007, a solicitar a atribuição de um

subsídio, no valor de 10.000,00 €, destinado a fazer face às inúmeras despesas que a Junta de Freguesia

tem com a execução de diversos arranjos e obras de ampliação do cemitério da Freguesia. -------------------

--------------------------------------------------



-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir um subsídio à Junta de Freguesia de

Santo André de Vagos no valor de 10.000,00 €, para fazer face às inúmeras despesas que a Junta tem com

a execução de diversos arranjos e obras de ampliação do cemitério da Freguesia. ------------------------------

-----------------------------

7 - JUNTA FREGUESIA DE COVÃO DO LOBO – AQUISIÇÃO DE TERRENO – Presente o

ofício da Junta de Freguesia de Covão do Lobo, datado de 18/05/2007, que remete certidões das Finanças

e Conservatória do Registo Predial, com referência a um terreno situado junto ao local onde se encontra

em construção o Centro de Acção Social de Covão do Lobo, solicitando à Câmara Municipal, a sua

aquisição. --------------------------------------

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, adquirir a Manuel Ferreira o terreno rústico sito

na freguesia de Covão do Lobo, com a matriz nº 3366, pelo preço de 55.000,00€. -----------------------------

---------------

8 - ASSOCIAÇÃO BETEL – PEDIDO DE SUBSÍDIO PARA INSTALAÇÃO DE ETAR – Presente

o ofício da Associação Betel, datado de 11/06/2007, a solicitar a atribuição de um subsídio, para fazer

face à obra de Instalação da ETAR da Associação, sita em Ponte de Vagos. ------------------------------------

----------------------------

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 25.000,00 €, à

Associação Betel, para fazer face à obra da Instalação da ETAR, da Associação. ------------------------------

--------------------------

9 - ASSOCIAÇÃO CLUBE “MININOS” DE VAGOS – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO – Presente o

ofício da Associação Clube “MINInos” de Vagos, a solicitar colaboração da Câmara Municipal, no 7º

Encontro MINI em Vagos, a realizar nos dias 30 de Junho e 1 de Julho de 2007. ------------------------------

-----------------------------------

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 500,00 €, para a

realização do “7º Encontro Mini” em Vagos. -------------------------------------------------------------------------

-----------

10 - FILARMÓNICA VAGUENSE – PEDIDO DE SUBSÍDIO – Presente o ofício da Filarmónica

Vaguense, datado de 2/06/2007, a solicitar a atribuição de um subsídio, no valor de 1.195,00 €, para

substituição do piso, de alcatifa para chão flutuante estratificado, da sala destinada a sede da mesma, no

C.E.R. ---------------------------------

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir o subsídio solicitado, no valor de

1.195,00 € à Filarmónica Vaguense. -----------------------------------------------------------------------------------

---------------------------

11 - CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO – AUTORIZAÇÃO PARA DESFILE DO “7º DESFILE

DE CAMIÕES” – Presente o ofício da Câmara Municipal de Ílhavo, com o numero 6710 datado de



08/06/2007, a solicitar autorização para a realização do 7º Desfile de Camiões, que o Núcleo dos

Motorista da Beira Litoral, pretende realizar no dia 21 de Julho de 2007. ----------------------------------------

--------------------------------------------

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, autorizar a realização do 7º Desfile de Camiões. -

12 - MARIA MARTINS PEREIRA FERNANDES CAMPINA – AUTORIZAÇÃO DE

INTERRUPÇÃO DE TRÂNSITO – RATIFICAÇÃO – A Câmara Municipal delibera, por

unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Vice-Presidente datado de 06/06/2007, que autorizou a

interrupção do trânsito na EN 333 em Soza entre as 17:00 e as 18:30 horas, aquando da realização da

procissão da 1ª Comunhão. -------------------------------------------------------

13 - MOTOCLUBE MATOLAS TERRAS DE VAGOS – AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO

DE PASSEIO COM MOTOS PELO CONCELHO – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade,

ratificar o despacho do Sr. Vereador Fernando Ferreira Capela, datado de 06/06/07, que autorizou o

passeio no concelho, no dia 17 de Junho. -----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------

14 - ANTÓNIO ROGÉRIO DOS SANTOS AREIAS – PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO DE

CAMINHO DE ÁGUA–FRIA – Presente o ofício do requerente, a solicitar, indemnização pela

ocupação de uma faixa de terreno, da qual é proprietário, e que foi ocupada para alargamento do Caminho

de Água-Fria, no lugar de Mesas, Freguesia de Santa Catarina. ---------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, indemnizar o Sr. António Rogério dos Santos

Areias, residente em Santa Catarina, pela ocupação da referida parcela de terreno procedendo ao

pagamento de 2.500,00 €.

15 - GATICÃO – ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DOS ANIMAIS ABANDONADOS -

RECTIFICAÇÃO DA DELIBERAÇÃO DA REUNIÃO DO DIA 13 DE ABRIL DE 2007 – A

Câmara Municipal delibera, por unanimidade, rectificar a sua deliberação de 13/04/2007, fazendo constar

da mesma, que a viatura Renault Express, matricula PH–84-44, é doada à Associação mencionada em

epígrafe, e não cedida conforme por lapso foi mencionado. --------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

16 - 7ª ALTERAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS PARA 2007 –

RATIFICAÇÃO – Nos termos do disposto na alínea d) do nº 2 do artº 64º do decreto-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 7ª alteração do plano plurianual de investimentos que apresenta

nos reforços o montante de 35.000,00 € e nas anulações, o montante de 90.000,00 € €, 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 art.º 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. -----------------------------------------------------

17 - 7ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2007 – RATIFICAÇÃO – Nos termos

do disposto na alínea d) do nº 2 do artº 64º do decreto-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 7ª alteração ao orçamento da despesa que apresenta tanto nos reforços como nas anulações, o

montante de 90.000,00 € €, 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 art.º 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. ------------------

--------------------------------------------------------------------

18 - NEVA – NÚCLEO EMPRESARIAL DE VAGOS – VAGOS EM ACÚSTICO - REEMBOLSO

DE DESPESAS COM EVENTO – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, reembolsar o

NEVA, pelo valor de 16.168,46 €, com referência às despesas efectuadas com o evento, Vagos em

Acústico, realizado entre 12 de Maio e 2 de Junho de 2007, como parceiro da Câmara Municipal. ----------

-------------------------------------------------

19 – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS A ASSOCIAÇÕES CULTURAIS DO CONCELHO – A

Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir às Associações abaixo mencionadas, os seguintes

subsídios para o ano de 2007: -------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------

• Dunameão – Associação Cultural e Recreativa do Lombomeão – 3.500, 00 €; ----------------------

-----------

• Conferência Vicentina de Nossa Senhora de Vagos – 1.000,00 €; -------------------------------------

-----------

• Grupo Folclórico de Santo António de Vagos – 15.000,00 €; ------------------------------------------

-----------

• Rancho Folclórico Rosas Brancas de Salgueiro – 2.800,00 €, destinados ao pagamento da renda

das instalações que ocupam de Janeiro a Julho de 2007. ------------------------------------------------

----------------

-------- Mais delibera a Câmara Municipal, informar a Associação do Rancho Folclórico Rosas Brancas de

Salgueiro, que a partir desta data poderá ocupar provisoriamente as instalações, da EB1 do Fontão, para

instalação da sua sede. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------

20 - AQUISIÇÃO DO LIVRO “AO SERVIÇO DA FÉ NA SOCIEDADE SECULARIZADA” –

RATIFICAÇÃO – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ratificar o despacho da Sr.ª



Vereadora da Cultura, Dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha, que ordenou à aquisição de 100 exemplares

do livro “ Ao Serviço da Fé na Sociedade Secularizada”, da autoria do Padre Georgino Rocha, pelo preço

de 14, 85 €/cada. --------------------

21 - 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

08/06/2007 a 21/06/2007, cuja relação descriminada dos mesmos é dada aqui como inteiramente

reproduzida e fica junto à minuta da acta da presente reunião. -----------------------------------------------------

------------------------------------------

22 – 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 - RUA PRINCIPAL DE CARVALHAIS (PONTE DE VAGOS) – PROC.º N.º 6.2.2-13/2006 –

APROVAÇÃO DO PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE – RATIFICAÇÃO – Presente o Plano de

Segurança e Saúde da obra mencionada em epígrafe, o qual foi aprovado na totalidade pelo Sr. Presidente

da Câmara Municipal em 6 de Junho de 2007. -----------------------------------------------------------------------

-------------------------

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

Municipal, que aprovou o Plano de Segurança e Saúde da referida obra. ----------------------------------------

------------

2 - RUA DO CARVALHAL/CASA DO POVO (FONTE DE ANGEÃO) – PROC.º N.º 6.2.2-10/2006

– APROVAÇÃO DO PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE – RATIFICAÇÃO – Presente o Plano

de Segurança e Saúde da obra mencionada em epígrafe, o qual foi aprovado na totalidade pelo Sr.

Presidente da Câmara Municipal em 6 de Junho de 2007. ----------------------------------------------------------

--------------------------------------

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

Municipal, que aprovou o Plano de Segurança e Saúde da referida obra. ----------------------------------------

------------

3 - RUA DE SÃO PEDRO – CABECINHAS (CALVÃO) – PROC.º N.º 6.2.2-09/2006 –

APROVAÇÃO DO PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE – RATIFICAÇÃO – Presente o Plano de

Segurança e Saúde da obra mencionada em epígrafe, o qual foi aprovado na totalidade pelo Sr. Presidente

da Câmara Municipal em 6 de Junho de 2007. -----------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------

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

Municipal, que aprovou o Plano de Segurança e Saúde da referida obra. ----------------------------------------

------------



4 - BENEFICIAÇÃO DA ESTRADA DO JOÃO SIMÕES/CABINE DO BOCO (SOSA) – PROC.º

N.º 6.2.2-19/2006 – APROVAÇÃO DO PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE – RATIFICAÇÃO –

Presente o Plano de Segurança e Saúde da obra mencionada em epígrafe, o qual foi aprovado na

totalidade pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal em 6 de Junho de 2007. -----------------------------------

---------------------------------------------------

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

Municipal, que aprovou o Plano de Segurança e Saúde da referida obra. ----------------------------------------

------------

5 - ESPAÇO DE JOGO E RECREIO DA ESCOLA 1º CEB DE SANTO ANDRÉ –

PRORROGAÇÃO DE PRAZO – Presente o ofício datado de 06/06/2007, da Firma Vítor Almeida &

Filhos, S.A., o qual solicita a prorrogação do prazo da obra mencionada em epígrafe, por mais 30 dias

úteis. --------------------------------------------

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, autorizar a prorrogação do prazo, a título

graciosos. --------

6 - ESTRADA FLORESTAL N.º 01, PARQUE DE CAMPISMO – GAFANHA DO CARMO,

GAFANHA DA BOA HORA – PROC.º 6.2.2-4/2006 – Presente o Plano de Segurança e Saúde da obra

mencionada em epígrafe, o qual foi aprovado parcialmente pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal em 6

de Junho de 2007. -------

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

Municipal, que aprovou o Plano de Segurança e Saúde da referida obra. ----------------------------------------

------------

7 - NOMEAÇÕES DE COORDENADOR DE SEGURANÇA E SAÚDE EM OBRA – A Câmara

Municipal delibera, por unanimidade, ratificar os despachos do Sr. Presidente, que nomeou para exercer a

coordenação se segurança em obra a empresa Pedro Tavares – Engenharia de Projectos, Coordenação de

Segurança e Direcção de Obras Lda., com referência às obras a seguir mencionadas: -------------------------

------------------------------------------

• “Beneficiação da Estrada João Simões/Cabine do Boco (Soza)” – processo nº 6.2.2-19/2006,

com data de despacho de 05/06/2007; ---------------------------------------------------------------------

---------------------------

• “Rua de São Pedro – Cabecinhas (Calvão)” – processo n.º 6.2.2-09/2006, com data de despacho

de 05/06/2007; -------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------

• “Rua do Carvalhal/Casa do Povo (Fonte de Angeão)” – processo nº 6.2.2-10/2006, com data de

despacho de 05/06/2007; -------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------



• “Rua Principal de Carvalhais (Ponte de Vagos)” – processo nº 6.2.2-13/2006, com data de

despacho de 05/06/2007; -------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------

• “Estrada Florestal nº 01, Parque de Campismo – Gafanha do Carmo, Gafanha da Boa Hora” –

processo nº 6.2.2-04/2006, com data de despacho de 13/06/2007. -------------------------------------

----------------------

C - OBRAS PARTICULARES

1 - JULIETT SILVA VICENTE – LOTEAMENTO URBANO – PROC.º N.º 5/87 – Presente o

processo de loteamento, de que é requerente Juliett Silva Vicente, residente em Rua da Caldeira, nº 6,

Freguesia de Glória, Concelho de Aveiro, que pretende a alteração do alvará nº 5/87, referente a um

prédio situado na Rua Dr. João Mendes Correia da Rocha, em Vagos. -------------------------------------------

-------------------------------------------------

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar a alteração ao loteamento de acordo com

a informação técnica datada de 14/03/2007. --------------------------------------------------------------------------

-------------

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 - AQUISIÇÃO DE UMA VIATURA PARA RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS – A Câmara

Municipal delibera, por unanimidade, adquirir através da Central de Compras do Estado (DGP) – contrato

nº 412081, uma viatura destinada à recolha de resíduos sólidos urbanos, marca MAN, à firma MAN

Veículos Industriais (Portugal) Sociedade Unipessoal Lda., pelo preço de 110.306,40 €, mais I.V.A.-------

-------------------------------------------------

2 - CONSULTA PARA LOCAÇÃO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINARIA –

Presente a informação do Departamento Administrativo e Financeiro, datada de 22/06/2007, na qual são

dadas a conhecer as diversas consultas efectuadas às Instituições bancárias para a contratação de leasing

para aquisição de maquinaria, constatando-se que a proposta mais vantajosa para o Município foi a

apresentada pela Caixa Leasing e Factoring – Instituição Financeira de Crédito, SA. --------------------------

------------------------------------------------------------------

-------- Com base na referida informação a Câmara Municipal delibera, por unanimidade, propor à

Assembleia Municipal a contratação do leasing à Caixa Leasing e Factoring – Instituição Financeira de

Crédito, S.A., nas condições da proposta apresentada. --------------------------------------------------------------



---------------------------------

3 – LUCÍLIA CONCEIÇÃO OLIVEIRA – OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA – PROC.º N.º 148/07

– Presente o processo de obras nº 148/07, de que é requerente Lucília Conceição Oliveira, residente em

Vagos, na Rua Padre Maria da Rocha, que retende licença de ocupação da via pública para as obras que

pretende levar a efeito junto à sua habitação. -------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido da requerente. ----------------------

-----------

--------- 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 dezasseis horas e trinta minutos. -----------------------

-------------------------------------------------


