
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ACTA Nº15/07 

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DO DIA 10 DE AGOSTO DE 2007 

--------- No dia 10 de Agosto de 2007, pelas quinze horas e cinco 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 o Senhor Francisco José Domingues Camarneiro, Chefe de Secção. ---------- 

FALTAS E JUSTIFICAÇÃO – Faltam à presente reunião o Sr. Presidente da Câmara Dr. Rui Miguel 

Rocha da Cruz e o Sr. Dr. Manuel Augusto da Silva Frade, por se encontrarem de férias, tendo a Câmara Municipal 

deliberado, por unanimidade, justificar a falta. ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

do dia 27 de Julho de 2007. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ORDEM DO DIA 

A – ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 

1 - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA – Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 09 de 

Agosto de 2007, o qual acusa um saldo em dinheiro de 759.831,20 €. A Câmara Municipal dele tomou 

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

2 - LEGISLAÇÃO PUBLICADA –  

Decreto-Lei nº 278/2007, de 01 de Agosto – Altera o Decreto-Lei nº 9/2007, de 17 de Janeiro, que aprova o 

Regulamento Geral do Ruído. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Presente o auto de notícia de contra-ordenação nº 140/PG/07, elaborado pela Guarda Nacional Republicana, do 

posto Territorial da Gafanha da Nazaré, contra o estabelecimento Aéro-Ligeiros, com sede na Rua Principal, 18 – 

3840 Gafanha da Vagueira, uma vez que o estabelecimento em causa não possuía afixado no exterior e junto à 

entrada principal do mesmo, a placa identificativa do tipo de estabelecimento, cujo o modelo consta do anexo à 

Portaria 25/2000, de 26 de Janeiro. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, registar e ordenar a instrução do processo ao escrivão, já 

nomeado, Dr. Pedro Samagaio. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Presente o auto de notícia de contra-ordenação nº 151/07, elaborado pela EPF – Equipa de Protecção Florestal da 



  
 

Guarda Nacional Republicana, António Maria Ferreira Diniz, residente na Rua Oliveiras, nº 19 – Gândara – 3840 

Fonte de Angeão, por este senhor, proprietário de um terreno sito na Rua da Liberdade, lugar de Gândara, freguesia 

de Fonte de Angeão, não ter procedido à limpeza dos matos no referido terreno. ------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, registar e ordenar a instrução do processo ao escrivão, já 

nomeado, Dr. Pedro Samagaio. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5- GUARDA NACIONAL REPUBLICANA – AUTO DE NOTÍCIA DE CONTRA-ORDENAÇÃO – Presente 

o auto de noticia de contra-ordenação nº 150/07, elaborado pela EPNA – equipa de Protecção da Natureza e 

Ambiente da Guarda Nacional Republicana, contra Maria Odete Jesus Gandarez Fresco, responsável pelo 

estabelecimento de minimercado, denominado “Martha”, sito no Largo Parracho Branco – Praia da Vagueira, no 

qual existiam 20 garrafas de gás (butano e propano) sem possuir a respectiva licença para 

exploração/Armazenamento de produtos de gás liquefeito (butano e propano). --------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, registar e ordenar a instrução do processo ao escrivão, já 

nomeado, Dr. Pedro Samagaio. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Presente o auto de noticia de contra-ordenação nº 151/07-PG/2007, elaborado pela Guarda Nacional Republicana, 

do Posto Territorial da Gafanha da Nazaré, contra o estabelecimento “Pica Pau” – Vagueira Bar Actividades 

Hoteleiras, com sede na Rua Claudino Costa s/n – 3840 Gafanha da Vagueira, uma vez que o estabelecimento em 

causa não possuía no exterior e junto à entrada principal do mesmo a placa identificativa do tipo de 

estabelecimento, cujo modelo consta do anexo à portaria 25/2000, de 26 de Janeiro. -------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, registar e ordenar a instrução do processo ao escrivão, já 

nomeado, Dr. Pedro Samagaio. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7 - ASAE – AUTORIDADE DE SEGURANÇA ALIMENTAR E ECONÓMICA – PROCESSO DE 

CONTRA-ORDENAÇÃO – Presente o processo de contra-ordenação nº NUI/CO001250/07.4ECLSB, elaborado 

pela ASAE – Autoridade de Segurança Alimentar e Económica, contra Avelino Marques Castelhano, residente na 

Rua Principal, 132 – Ponte de Vagos, por motivo deste senhor atrás mencionado, possuir um estabelecimento de 

oficina de manutenção e reparação de veículos automóveis, em pleno funcionamento, sita na Rua S. João, em Ponte 

de Vagos, sem que para o efeito possui-se a competente licença de utilização. --------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, registar e ordenar a instrução do processo ao escrivão, já 

nomeado, Dr. Pedro Samagaio. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8 - RECLAMAÇÃO DE GRAÇA MARIA PINHO SANTOS – Presente uma reclamação de Graça Maria Pinho 

Santos, residente na Rua do Corgo, em Alquerubim, na qual apresenta a sua indignação pelos serviços Municipais 

não terem placares informativos do local onde se devem dirigir os utentes para procederem à resolução dos assuntos 

a tratar. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 
 
 
 
 
 

 

-------- A Câmara Municipal tomou conhecimento da presente reclamação, tendo seguidamente, o Sr. Vice-

Presidente, Dr. Carlos Manuel Simões das Neves, solicitado ao Sr. Vereador Marco António Ferreira Domingues, 

para mandar proceder ao estudo e posteriormente à colocação da sinalética própria nos serviços do edifício da 

Câmara Municipal, afim de facilitar o encaminhamento dos utentes aos vários serviços existentes. --------------------- 

9 - HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO – “LOJA DO RUCA” – Presente o 

requerimento apresentado pela Firma Rui José Gomes Pinheiro, Unipessoal, Lda., com sede na Rua Padre Vicente 

Maria da Rocha, nº 187 – Vagos, a solicitar que o seu estabelecimento denominado “Loja do Ruça” esteja aberto 

todas as semanas de Segunda-Feira a Sábado das 08:30 horas às 20:00 horas, sendo os Domingos o dia de descanso 

semanal. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Retirado da presente Reunião de Câmara, por motivo de se tratar de um pedido de horário normal, para 

funcionamento de um estabelecimento comercial e não um horário excepcional. ------------------------------------------- 

10 - CONTRATO DE LOCAÇÃO FINANCEIRA PARA EQUIPAMENTO – Presente o Contrato de Locação 

Financeira e Mobiliária nº 333035, enviado pela Caixa Leasing e Factoring – Instituição Financeira de Crédito, 

S.A., remetido pelo ofício nº 71769/1/2007, de 31 de Julho de 2007, com referência ao equipamento “Viatura de 

Recolha de Resíduos Sólidos Urbanos”. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Municipal, do dia 01/08/2007, que aceitou o mesmo e procedeu à sua assinatura. ------------------------------------------ 

11 - ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS – MOTOFIL ROBOTICS, SA – Presente o oficio da empresa Motofil 

Robotics, S.A., com sede na Rua Tomás de Barros Queirós, Zona Industrial das Ervosas Ílhavo, no qual solicitam 

autorização para a escritura dos lotes nºs 101 e 103 da Zona Industrial de Vagos seja efectuada em nome da 

empresa de leasing, a fim de poderem beneficiar de financiamento bancário, bem como, a alteração da denominação 

social da firma, com referência à deliberação de aquisição dos lotes nºs 100, 101, 102 e 103 da referida Zona 

Industrial de Vagos, de Motofil – Motores e Fios, Lda., para a nova denominação Motofil Robotics, S.A. ------------ 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, na sequência da sua deliberação de 27/01/2006, e porque a 

firma alterou a sua denominação social, que os lotes 100, 101, 102 e 103 da Zona Industrial de Vagos, sejam 

alienados à Motofil Robotics, S.A., e autoriza a escritura de compra e venda dos lotes 101 e 103 seja efectuada em 

nome da empresa de leasing, a indicar pela requerente, para efeito de poderem beneficiar de financiamento 

bancário. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12 - 10ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA 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 10ª 

alteração ao orçamento da despesa para o ano de 2007, que apresenta tanto nos reforços como nas anulações, o 



  
 

montante de 41.000,00 €, 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. -------------------------------------------------------------------- 

13 – 10ª ALTERAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 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 10ª alteração do plano plurianual de investimentos para o ano de 2007, que apresenta nos 

reforços o montante como nas anulações o montante de 5.000,00 €, 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. -------------- 

14 - 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 27/07/2007 a 

09/08/2007, cuja relação descriminada dos mesmos é dada aqui como inteiramente reproduzida e fica junto à 

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

15 – 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 - CONSTRUÇÃO DA PISCINA DE ALTA COMPETIÇÃO – 2ª FASE – PROCESSO N.º 6.2.2-02/2005 – 

PROPOSTA DE TRABALHOS A MAIS N.º 2 – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO – Presente a informação 

técnica datada de 24 de Julho de 2007, na qual é dada a conhecer a proposta de trabalhos a mais nº 2, no valor de 

1.170,00 €, bem como na proposta de alteração, o parecer favorável do projectista. --------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar os trabalhos a mais, no valor de 1.170,00 €, bem 

como a alteração. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 - ESTUDO PRÉVIO PARA AMPLIAÇÃO DO EDIFÍCIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS – 

Presente a proposta do Sr. Vice-Presidente Dr. Carlos Manuel Simões das Neves, com referência ao assunto 

mencionado em epígrafe, a qual se dá aqui inteiramente reproduzida e fica anexa à presente acta. ---------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar a proposta de estudo prévio, apresentada pelo Sr. 

Arquitecto Paulo Valente, Sociedade Unipessoal, Lda. ------------------------------------------------------------------------- 

-------- Mais delibera, unanimemente, solicitar ao Sr. Arquitecto Paulo Valente, Sociedade Unipessoal, Lda., 

informação sobre os honorários, para o desenvolvimento de todos os projectos de arquitectura e execução 

relacionados com o referido estudo. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 



 
 
 
 
 
 

 

C – OBRAS PARTICULARES 

1 - JOÃO BATISTA JULIÃO – LICENCIMANETO DE PEDREIRA 5773 – QUINTA DOS CLÉRIGOS – 

FONTÃO – PROCESSO N.º 1/90 – Na sequência da deliberação da Câmara Municipal de 11 de Maio de 2007, 

foi notificado o Sr. João Batista Julião, pelo nosso ofício nº 4479, de 21 de Maio de 2007, para se pronunciar no 

prazo de 10 dias úteis, nos termos dos artigos 100º e 101º do CPA, sobre a intenção de se revogar a licença emitida, 

por incumprimento dos projectos aprovados. ------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Em resposta o referido senhor veio expor e requerer o seguinte: ------------------------------------------------------ 

I. Nos termos do artigo 1º, nº 1, alínea a) do D.L nº 139/89, de 28 de Abril, é a autorização/licença para 

retirada daqueles inertes em depósito, no prazo de seis meses, prorrogável por mais três meses atente a 

quantidade; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Autorização para cumprir a decisão judicial determinada pela Relação de Coimbra; --------------------------- 

III. Autorização para encerrar/abandono da pedreira sem obrigação de PARP. -------------------------------------- 

-------- Presente, também, a informação jurídica datada de 02 de Agosto de 2007. ----------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, com base na referida informação jurídica, revogar a licença 

de exploração emitida por incumprimento dos projectos aprovados, nos termos da alínea e), nº 1 do artigo 40º do 

Decreto-Lei nº 270/2001, de 06 de Outubro. -------------------------------------------------------------------------------------- 

2 - FERNANDO TOMÁS RODRIGUES SILVA – CONSTRUÇÃO EM PARCELA A DESTACAR – 

Presente o processo nº 28/06 de licença para obras – construção em parcela a destacar, de que é requerente 

Fernando Tomás Rodrigues Silva, residente na Rua Dr. Sá Carneiro, nº 69, Parada de Cima, freguesia de Fonte de 

Angeão, o qual requer emissão de Certidão de Destaque de uma parcela de terreno, sito no lugar de Carvalhais, 

freguesia de Ponte de Vagos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido nas condições da informação técnica 

datada do dia 02/04/2007. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3 - PEDRO DAMIÃO BARBOSA TEIXEIRA – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC.º N.º 107/2007 – Presente 

o processo de informação prévia nº 107/02007, de que é requerente Pedro Damião Barbosa Teixeira, residente Entre 

Campos, 22, 1º Dto. – Gafanha da Encarnação, que requer informação sobre a viabilidade de construção de uma 

moradia unifamiliar, num terreno de que é proprietário, sito em Rua da Gândara, lugar de Salgueiro, freguesia de 

Soza. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido nas condições da informação técnica 

datada do dia 07/08/2007. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4 - MARIBEL MARTINS DOS SANTOS MARTINS – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC.º N.º 156/2006 – 

Presente o processo de informação prévia nº 156/06, de que é requerente Maribel Martins dos Santos Martins, 



  
 

residente na Rua da Capela nº 56, lugar de Sanchequias, freguesia de Santo André de Vagos, que requer informação 

sobre a viabilidade de construção de uma moradia unifamiliar, anexos e muros, num terreno de que é proprietária, 

sito na Rua 3 de Setembro, lugar de Vigia, freguesia de Santo André de Vagos. ------------------------------------------- 

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido nas condições da informação técnica 

datada do dia 24/07/2007. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5 - MÁRCIO ALEXANDRE GONÇALVES DA SILVA – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC.º N.º 83/07 – 

Presente o processo de informação prévia nº 83/07, de que é requerente Márcio Alexandre Gonçalves da Silva, 

residente na Rua do Solposto nº 199-200, Santa Joana, Aveiro, que requer informação sobre a viabilidade de 

construção de uma moradia unifamiliar, anexo e garagem, num terreno de que é proprietário, sito na Rua do Norte, 

lugar de Cabecinhas, freguesia de Calvão. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido nas condições da informação técnica, 

datada do dia 24/07/2007. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6 - LUÍS JESUS COSTA – CONSTRUÇÃO EM PARCELA A DESTACAR – Presente o processo nº 29/06 de 

licença para obras – construção em parcela a destacar, de que é requerente Luís Jesus Costa, residente na Rua Nova, 

nº 4, lugar de Carregosa, freguesia de ouça, o qual requer emissão de Certidão de Destaque, de uma parcela de 

terreno, sito na Rua do Loural, lugar de Carregosa, freguesia de Ouca. ------------------------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido nas condições da informação técnica, 

datada do dia 31/07/2007. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7 - LEONEL JESUS SANTOS E OUTROS – LOTEAMENTO URBANO – PROCESSO N.º 03/91 – Presente 

o processo de loteamento urbano nº 03/91, de que é requente Leonel de Jesus e Outros, residente na Rua do 

Catarino, lugar e freguesia de Gafanha da Boa Hora, que pretende o loteamento de um terreno sito no lugar e 

freguesia de Gafanha da Boa Hora. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido nas condições da informação técnica 

datada de 05/06/2007. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8 - MARIA GRAÇA FERNANDES MARTINS E DANIEL MARTINS – INFORMAÇÃO PRÉVIA – 

PROCESSO N.º 95/07 – Presente o processo de informação prévia nº 95/07, de que é requerente Maria Graça 

Fernandes Martins e Daniel Martins, residentes na Rua D. António dos Santos nº 50 r/c, lugar de Quintã, freguesia 

de Santo António de Vagos, que requer informação sobre a viabilidade de construção de uma garagem e arrumos, 

de apoio ao restaurante denominado “Gracita”, num terreno de que são proprietários, sito na morada atrás 

mencionada. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido nas condições da informação técnica 

datada de 07/08/2007. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9 - HELDER FILIPE TOMÉ GONÇALVES – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROCESSO N.º 08/07 – Presente 



 
 
 
 
 
 

 

o processo de informação prévia nº 08/07, de que é requerente Hélder Filipe Tomé Gonçalves, residente na Rua 

Direita nº 29, lugar de Vigia, freguesia de Santo André de Vagos, que requer informação sobre a viabilidade de 

construção de um armazém agrícola, num terreno de que é proprietário, sito no Chão de Baixo, lugar de 

Sanchequias, freguesia de Santo André de Vagos. ------------------------------------------------------------------------------- 

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido nas condições da informação técnica 

datada de 30/07/2007. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10 - SAMUEL RODRIGUES BENTO FERREIRA – INFORMAÇÃO PRÉVIA - PROCESSO N.º 57/07 – 

Presente o processo de informação prévia nº 57/07, de que é requerente Samuel Rodrigues Bento Ferreira, residente 

na Rua Direita nº 7, lugar e freguesia de Ponte de Vagos, que requer informação sobre a viabilidade de construção 

de uma moradia unifamiliar e muros, num terreno de que é proprietário, sito na Rua Direita, lugar e freguesia de 

Ponte de Vagos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido nas condições da informação técnica 

datada de 07/08/2007. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11 - JOSÉ CARLOS DA ROCHA MARTINS – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROCESSO N.º 87/07 – Presente 

o processo de informação prévia nº 87/07, de que é requerente José Carlos da Rocha Martins, residente na Rua do 

Fontenário nº 229, lugar de Lombomeão, freguesia de Vagos, que requer informação sobre a viabilidade de 

construção de uma moradia unifamiliar, num terreno de que é proprietário, sito na Rua Padre Joaquim da Rocha, 

lugar de Lombomeão, freguesia de Vagos. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido nas condições da informação técnica 

datada de 23/07/2007. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12 - SILVÉRIO COSTA – OBRAS PARTICULARES – PROCESSO N.º 143/06 – Presente o processo de obras 

particulares nº 143/06, de que é requerente Silvério Costa, residente na Rua Dr. João Rocha nº 18, lugar e freguesia 

de Fonte de Angeão, que requer o licenciamento para construção de uma moradia unifamiliar e muros, num terreno 

de que é proprietário, sito no lugar de Vergas, freguesia de Santo André de Vagos. --------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar apenas a construção da moradia unifamiliar. 

Quanto ao licenciamento dos muros de vedação, deverá o requerente aguardar pela definição do traçado da via de 

acesso. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 - LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO – 2ª REVISÃO DO PLANO DE PORMENOR DA PRAIA DA 

VAGUEIRA – PROPOSTA DE HONORÁRIOS DE TRABALHOS A MAIS – Presente uma proposta de 

trabalhos a mais, do topógrafo Manuel de Oliveira Pereira, relativa ao Levantamento Topográfico – 2ªRevisão do 

Plano Pormenor da Praia da Vagueira, bem como informação técnica datada do dia 23/07/2007. ----------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar os trabalhos a mais, no valor de 1.000,00 €, 

acrescido de IVA à taxa em vigor e à retenção na fonte do IRS à taxa de 20%. --------------------------------------------- 

--------- 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 Secção, tendo terminado a reunião 

às dezasseis horas e vinte minutos. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 


