
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ACTA Nº3/08 

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DO DIA 8 DE FEVEREIRO DE 2008 

--------- No dia 8 de Fevereiro de 2008, pelas quinze horas, no Edifício dos Paços do Concelho de Vagos, na Sala de 

Reuniões, reuniu ordinariamente, a Câmara Municipal, sob a presidência do Senhor Presidente da Câmara, Dr. Rui 

Miguel Rocha da Cruz, com a presença do Senhor Vice-Presidente Dr. Carlos Manuel Simões Neves, e 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: Faltou ao início da reunião o Sr. Vereador Eng.º Vítor Oliveira Santos, pelo que, 

na devida altura, se dará conhecimento da entrada do Sr. Vereador na Sala de Reuniões. --------------------------------- 

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

do dia 25 de Janeiro 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 7 de 

Fevereiro de 2008, o qual acusa um saldo em dinheiro de 251.547,29 €. A Câmara Municipal dele tomou 

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

2 – LEGISLAÇÃO PUBLICADA 

• Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro – Aprova o Código dos Contratos Públicos, que estabelece a 

disciplina aplicável à contratação pública e o regime substantivo dos contratos que revistam a natureza de 

contrato administrativo. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Presente o ofício nº 01/08 EPF, datado de 04/01/2008, levantados pela Equipa de Protecção Florestal, da Guarda 

Nacional Republicana de Aveiro, que remete os autos de noticia de contra ordenação, abaixo mencionados: --------- 

a) Auto de noticia de contra ordenação nº 01/08, levantado contra Fernando Lourenço da Silva, 

residente na Rua Fonte Bebe, lugar de Evaite n.º21, freguesia de Palhaça, por construção de uma 

casa, em fase inicial, sem que para o efeito tivesse afixado de forma visível, o aviso que publicita 

o alvará, sendo o local da construção na Avenida Claudino Santos Costa, na Praia da Vagueira; -- 

b) Auto de noticia de contra ordenação nº 02/08, levantado contra João Evangelista de Oliveira 

Patarra, residente na Rua da Peneira, n.º 28, Carapelhos, freguesia de Mira, por construção de 



 

uma casa, em fase intermédia, sem que para o efeito tivesse afixado de forma visível, o aviso que 

publicita o alvará, sendo o local da construção na Avenida Claudino Santos Costa, na Praia da 

Vagueira; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, registar e ordenar a instrução dos processos ao escrivão, 

já nomeado, Dr. Pedro Samagaio, relativamente aos autos de contra ordenação nºs 01/08, 02/08. ---------------------- 

4 - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VAGOS – EB1 DE VAGOS – PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO 

PARA DESFILE CARNAVALESCO – RATIFICAÇÃO – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, 

ratificar o despacho do Sr. Vereador Fernando Ferreira Capela, datado de 23/01/2008, que autorizou o desfile 

Carnavalesco, da Escola EB1 de Vagos, no dia 1 de Fevereiro, entre as 09,30 e as 11,30 horas. ------------------------ 

5 - MUNICÍPIO DO SEIXAL – PROJECTO LEI – LEI ELEITORAL DOS ÓRGÃOS DAS AUTARQUIAS 

LOCAIS – MOÇÃO/DELIBERAÇÃO – Presente o oficio do Município do Seixal, datado de 14/01/2008, que 

remete o texto da moção aprovada pela Câmara Municipal do Seixal, na sua Reunião Ordinária do dia 09/01/2008, 

em que manifesta frontal e público desacordo quanto à forma e conteúdo do projecto de lei n.º 431/X – Lei 

Eleitoral dos Órgãos das Autarquias Locais (alterações), que a ser aprovada, significaria um profundo retrocesso no 

Estado Democrático e nos valores de Abril do património colectivo do Poder Local. ------------------------------------- 

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

6 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALMADA – PROJECTO LEI – LEI ELEITORAL DOS ÓRGÃOS DAS 

AUTARQUIAS LOCAIS – MOÇÃO/DELIBERAÇÃO – Presente o oficio da Câmara Municipal de Almada, 

datado de 24/01/2008, que remete cópia integral da deliberação tomada por aquela Câmara Municipal na sua 

reunião ordinária de 23 de Janeiro de 2008, relativa ao Projecto de Lei n.º 431/X – Lei Eleitoral dos Órgãos das 

Autarquias Locais (alterações). ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

7 - AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA O PÓLO EDUCATIVO DE OUCA – Presente a informação da Chefe 

de Divisão Administrativa, datada de 31/01/2008, dando conhecimento que por deliberação de 12/10/2006 a 

Câmara Municipal decidiu adquirir, a Nixon Cruz Bispo e Ângelo Cruz Bispo dois prédios rústicos registados na 

matriz da Freguesia de Ouca sob os art.ºs n.º 1128 e 1129, pela importância global de 18.176,00 €. ------------------- 

-------- Informa ainda que posteriormente se veio a verificar, que os referidos senhores eram unicamente 

proprietários de um prédio registado, actualmente, sob o artigo rústico n.º 1128 da mencionada freguesia, o qual 

engloba a totalidade dos dois artigos acima mencionados (1128 e 1129), pelo que se deve revogar a deliberação da 

Câmara do dia 12/10/2006 na parte que respeita a aquisição dos terrenos aos Srs. Nixon e Ângelo e deliberar a 

aquisição do prédio que se encontra actualmente registado em nome dos mesmos. ---------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, revogar a sua deliberação de 12/10/2006 na parte que 

respeita à aquisição dos artigos rústicos da freguesia de Ouca aos Srs. Nixon Cruz Bispo e Ângelo Cruz Bispo e 



 
 
 
 
 
 

 

adquirir, aos mesmos, o prédio rústico inscrito na matriz da referida freguesia sob o art.º 1128, pela importância de 

25.428,00 €, destinado à construção do Pólo Educativo de Ouca. ------------------------------------------------------------ 

8 - CORPO NACIONAL DE ESCUTAS – AGRUPAMENTO N.º 850 S. PEDRO – CALVÃO – PEDIDO DE 

SUBSÍDIO – Presente o ofício do Agrupamento N.º 850 S. Pedro – Calvão, datado de 04/10/2007, a solicitar um 

subsídio no valor de 3.932,50 €, destinado à pintura de sua sede. ------------------------------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir o subsidio ao Corpo Nacional de Escutas, 

Agrupamento n.º 850 S. Pedro, Calvão, no montante de 3.932,50 €, destinado à pintura da sua sede, contra a 

apresentação de documentos de despesa. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

9 - ERNESTO MARTINS LOPES – ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS – LOTE 113 – Tendo em conta que 

alteração simplificada do Plano Pormenor da Zona Industrial de Vagos, ainda não se encontra concluída e 

publicada, e dada à urgência demonstrada pelo Sr. Ernesto Martins Lopes, residente em Soza, em dar inicio à 

construção da unidade industrial que pretende implantar na referida Zona Industrial, e ainda que a Câmara 

Municipal, em sua reunião de 14/07/2006, deliberou revogar a deliberação e o contrato de promessa de compra e 

venda outorgado com o referido senhor para o lote 87 da ZIV e informar o mesmo que a sua pretensão seria 

contemplada no lote 143, após a aprovação de alteração do Plano de Pormenor. ------------------------------------------ 

-------- Tendo ainda conta que o lote 113 está disponível e o comprador aceita a alienação deste lote. ----------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, alienar ao Sr. Ernesto Martins Lopes o lote 113 da Zona 

Industrial de Vagos, com a área de 2.410 m2, ao preço de 8,98 €/m2, o que perfaz o valor total de 21.641,80 €. ----- 

10 - PEDIDO DE APOIO ECONÓMICO PARA CONSTRUÇÃO DE CASA DE HABITAÇÃO – RAUL 

LOPES – Presente o ofício do Sr. Raul Lopes, residente em Quintã, freguesia de Santo António de Vagos, no qual 

solicita, face à grave situação financeira que atravessa, que a Câmara Municipal lhe conceda subsídio para 

construção da sua habitação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Presente também, a informação social da Técnica de Serviço Social da Câmara Municipal, Dr.ª Lina 

Ferreira, com referência à situação sócio-económica familiar e habitacional do agregado familiar do referido Sr. 

Raul Lopes. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, apoiar a construção da casa de habitação do Sr. Raul 

Lopes, cedendo-lhe materiais até ao valor de 13.000,00 €, uma vez que o seu pedido se enquadra no estipulado no 

Regulamento Municipal de atribuição de apoio a extractos sociais desfavorecidos. --------------------------------------- 

11 - NOMEAÇÃO DE SECRETÁRIO DO GABINETE DE APOIO DO VEREADOR A TEMPO 

INTEIRO, DR. CARLOS MANUEL SIMÕES DAS NEVES – O Sr. Presidente da Câmara deu conhecimento 

ao Executivo Municipal, que por seu despacho de 30/01/2008, nomeou o Sr. Bruno Miguel Santos Marques, para o 

exercício das funções de Secretário do Gabinete de Apoio do Vereador a Tempo Inteiro, Dr. Carlos Manuel Simões 



 

das Neves. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12 - IRMANDADE DO SENHOR DOS PASSOS DE SOZA – INTERRUPÇÃO DE TRÂNSITO PARA 

REALIZAÇÃO DA PROCISSÃO DO SENHOR DOS PASSOS – RATIFICAÇÃO – A Câmara Municipal 

delibera, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Vereador Fernando Ferreira Capela, datado de 22/01/2008, 

que autorizou a interrupção do trânsito no dia 24/02/2008, entre as 15,00 e as 17,00 horas, na E.N. 333, em Soza, 

entre a Igreja Matriz e a Capela do Sr. dos Passos, para realização da Procissão do Senhor dos Passos, em Soza. ---- 

13 - JUNTA DE FREGUESIA DE OUCA – PEDIDO DE SUBSÍDIO – Presente o ofício da Junta de Freguesia 

de Ouca, datado 24/01/2008, a solicitar um subsídio na importância de 15.000,00 €, para realização das obras de 

ampliação do Cemitério de Rio Tinto. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir o subsídio global e definitivo, no valor de 

15.000,00 €, para realização das obras de ampliação do cemitério do Rio Tinto, contra apresentação de documentos 

de despesa. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

14 - COMISSÃO DE FESTAS EM HONRA DO DIVINO ESPIRITO DE SANTO E SANTA MARIA DE 

VAGOS – Presente o ofício da Comissão de Festas em Honra do Divino Espírito Santo e Santa Maria de Vagos, 

datado de 20/01/2008, no qual informam sobre as contas finais da festa em Honra do Divino Espírito Santo e Santa 

Maria de Vagos, do ano de 2007. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal tomou conhecimento das contas apresentadas pela Comissão de Festas. ----------------- 

15 - 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 25/01/2008 a 

07/02/2008, cuja relação descriminada dos mesmos é dada aqui como inteiramente reproduzida e fica junto à 

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

16 – 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 - ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS NO BOCO E OUCA – PROC.º N.º6.2.2-07/2007 – PROPOSTA DE 

TRABALHOS A MAIS N.º 1 – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, e na sequência da sua 

deliberação de 11/01/2008, que aprovou os trabalhos a mais na importância de 17.178,15 €, mais IVA, dispensar o 

estudo a realizar por entidade externa independente, nos termos do n.º 3, do art.º 45º, do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 

de Março. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 - AMPLIAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DA ESCOLA PRÉ-PRIMÁRIA DE SALGUEIRO – PROC.º N.º 

6.2.2-17/99 – RECEPÇÃO DEFINITIVA DA OBRA – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, receber 

definitivamente a obra mencionada em epígrafe, de acordo com o parecer jurídico do C.D.J. (Chefe de Divisão 

Jurídica), datado de 03/07/2007 e autorizar a devolução das quantias retidas relativas a cauções e garantias 



 
 
 
 
 
 

 

bancárias. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3 - “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 05 – Presente a informação técnica datada 

de 21/01/2008, 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 18.288,07 €, resultantes de: ----------------------- 

• Execução de alvenarias e revestimento de paredes, trabalhos derivados do aumento de pé direito do rés do 

chão e 1º andar; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

• Trabalhos e cantarias e caixilharias, cujas quantidades previstas no contrato não são suficientes para 

quantificar o realmente executado de acordo com o projecto. ------------------------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar os trabalhos a mais, no valor de 18.288,07 €, 

acrescidos de IVA, nos termos da informação técnica datada do dia 21/01/2008. ------------------------------------------ 

4 - BENEFICIAÇÃO DA EN 333-1 – PROC.º N.º 6.2.2-19/2001 – RECEPÇÃO DEFINITIVA (PARCIAL) – 

Presente o auto de recepção definitiva da obra mencionada em epígrafe. --------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, homologar o referido auto. -------------------------------------- 

-------- Deu entrada na Sala de Reuniões o Sr. Vereador Eng.º Vítor Oliveira Santos pelas 15:40 horas. As 

deliberações que se seguem passam a contar com a participação e votação do Sr. Vereador. ---------------------------- 

5 - REPARAÇÃO DA ETA DA FLORESTA – ABERTURA DE CONCURSO LIMITADO E 

APROVAÇÃO DO PROJECTO DE EXECUÇÃO – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o 

Projecto de Execução, bem como o caderno de encargos e programa de concurso, e abrir concurso limitado para a 

obra de “Reparação da ETA da Floresta”. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

6 - “ARRANJOS EXTERIORES AO EQUIPAMENTO DE APOIO SOCIAL E ADMINISTRATIVO NA 

ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS” – ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO – A Câmara Municipal 

delibera, por unanimidade, aprovar o projecto de execução da obra mencionada em epígrafe, bem como o Caderno 

de Encargos e Programa de Concurso, e abrir concurso público para execução da empreitada. -------------------------- 

7 - “REQUALIFICAÇÃO URBANA DO CENTRO DE SANTA CATARINA” – ABERTURA DE 

CONCURSO PÚBLICO – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o projecto de execução da 

obra mencionada em epígrafe, bem como o Caderno de Encargos e Programa de Concurso, e abrir concurso 

público para execução da empreitada. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

8 - VIA CIRCULAR INTERNA NORTE – ESTUDO PRÉVIO – A Câmara Municipal delibera, por 

unanimidade, aprovar o estudo prévio da Via Circular Interna Norte. ------------------------------------------------------- 

C – OBRAS PARTICULARES 

1 - COMISSÃO DE APOIO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO DE SANTA CATARINA – 



 

INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC.º N.º 105/2007 – Presente o processo de informação prévia n.º 105/2007, de 

que é requerente a Comissão de Apoio Social e Desenvolvimento de Santa Catarina, com sede na Rua Social, no 

lugar e freguesia de Santa Catarina, que requer a construção de um Centro de Actividades Ocupacionais, no mesmo 

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

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

técnica datada de 15/01/2008. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2 - SÍLVIA MARIA DOS SANTOS SARAGOÇA – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC.º N.º158/06 – 

Presente o processo de informação prévia n.º 158/06, de que é requerente Sílvia Maria dos Santos Saragoça, 

residente na Rua Principal, n.º 150, lugar e freguesia de Ponte de Vagos, que requer construção de uma moradia 

unifamiliar no referido lugar de Ponte de Vagos. ------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, retirar este ponto da ordem de trabalhos para 

esclarecimentos adicionais. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3 - ANABELA JESUS CAPELA – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC.º N.º 119/07 – Presente o processo de 

informação prévia n.º 119/07, de que é requerente Anabela Jesus Capela, residente na Rua Direita, n.º 29, no lugar 

de Vigia, freguesia de Santo André de Vagos, que requer construção de uma moradia unifamiliar, garagem e muros 

de divisão e vedação, num terreno sito na Rua 3 de Setembro, no mesmo lugar e freguesia. ----------------------------- 

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

técnica datada de 28/01/2008. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

4 - MARIBEL TOMÉ GANDARINHO GONÇALVES – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC.º N.º 147/07 – 

Presente o processo de informação prévia n.º 475/07, de que é requerente Maribel Tomé Gandarinho Gonçalves, 

residente na Rua Nova, n.º 10, freguesia de Gafanha da Encarnação, concelho de Ílhavo, que requer construção de 

uma moradia de rés do chão e 1º andar do tipo unifamiliar, sito num terreno na Rua Principal, na Gafanha da Boa 

Hora. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

técnica datada de 11/12/2007. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

5 - ANGELINO MARQUES – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC.º N.º 129/07 – Presente o processo de 

informação prévia n.º 129/07, de que é requerente Angelino Marques, residente na Rua Nova, n.º 44, lugar de 

Sanchequias, freguesia de Santo André, que requer construção de habitação unifamiliar, num terreno sito no palhal, 

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

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

técnica datada de 30/01/2008. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

6 - ADÉRITO DOS SANTOS BICHO – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC.º N.º 3/08 – Presente o processo 

de informação prévia n.º 3/08, de que é requerente Adérito dos Santos Bicho, residente na Rua dos Condes, n.º 69, 



 
 
 
 
 
 

 

lugar de Condes, freguesia de Santa Catarina de Vagos, que requer construção de uma moradia unifamiliar, anexos 

e muros, num terreno sito na Rua Principal, lugar e freguesia de Santa Catarina. ------------------------------------------ 

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

técnica datada de 31/01/2008. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

7 - LICÍNIA MARIA MARQUES E MÁRIO JOÃO SANTOS ROSA – CONSTRUÇÃO EM PARCELA A 

DESTACAR – PROC.º N.º 9/07 – Presente o processo de destaque nº 9/07, de que são requerentes Licínia Maria 

Marques, residente na Rua Principal, n.º 202, lugar e freguesia de Ponte de Vagos e Mário João Santos Rosa, 

residente na Rua Principal, n.º 161, no mesmo lugar e freguesia, que pretendem o destaque de uma parcela de 

terreno, e emissão de respectiva certidão. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

datada de 02/10/2007. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8 - AUREA ANJOS OLIVEIRA SANTOS – OBRAS PARTICULARES – PROC.º N.º 116/2007 – Presente o 

processo de obras particulares, proc.º n.º 116/2007, de que é requerente Aurea Anjos Oliveira Santos, residente em 

Rua S. Miguel, n.º 4, lugar de Juncal, freguesia de Covão do Lobo, 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, aceitar a legalização da construção do muro com 1,80 

metros de altura, nos termos do art.º 15º do Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação, aceitando-se a 

justificação apresentada pela requerente. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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 - ODETE MARIA SANTOS SIMÕES SARABANDO – ALVARÁ DE LOTEAMENTO URBANO N.º 

191/78 – Presente o Requerimento de Odete Maria Santos Simões Sarabando, residente em Sanchequias, a requerer 

a desistência do procedimento administrativo que deu origem ao alvará de loteamento 191/78. ------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, revogar a sua deliberação de 13/10/1978, que aprovou o 

loteamento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 - 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 o programa de concurso, bem como abrir concurso público para a “Elaboração do Estudo Prévio” do 

Centro Escolar de Vagos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

3 - 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 o programa de concurso, bem como abrir concurso público para a “Elaboração do Estudo Prévio” do 

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

4 - 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 o programa de concurso, bem como abrir concurso público para a “Elaboração do Estudo 

Prévio” do Centro Escolar da Gafanha da Boa-Hora. --------------------------------------------------------------------------- 

5 - 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 o programa de concurso, bem como abrir concurso público para a “Elaboração do Estudo Prévio” do 

Centro Escolar de Fonte de Angeão. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

6 - 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 o 

programa de concurso, bem como abrir concurso público para a “Elaboração do Estudo Prévio” do Centro Escolar 

de Ouca. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7 - REGULAMENTO MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO E DE EDIFICAÇÃO – ALTERAÇÃO – Presente 

a alteração ao Regulamento Municipal de Urbanização e de Edificação. ---------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, isentar o pagamento da TUM nas operações urbanísticas 

da Zona Industrial de Vagos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Mais delibera a Câmara Municipal, unanimemente, aprovar a alteração do Regulamento e submeter a 

mesma a inquérito público. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO NA PRAIA DA VAGUEIRA – ABERTURA DE CONCURSO 

LIMITADO SEM PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIO – Presente o processo de concurso supra mencionado, a 

Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o Projecto, o Caderno de Encargos, o Programa de 

Concurso e abrir concurso limitado sem publicação de anúncio. ------------------------------------------------------------- 

9 - JUNTA DE FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO DE VAGOS – SUBSÍDIO – A Câmara Municipal 

delibera, por unanimidade, atribuir à Junta de Freguesia de Santo António de Vagos, um subsidio na importância 

de 50.000,00 €, destinado às obras inscritas no Plano de Investimentos da referida Junta, contra apresentação de 

documentos de despesa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10 - JUNTA DE FREGUESIA DE OUCA – PEDIDO DE SUBSÍDIO – Presente o ofício datado de 30/01/2008, 

no qual é solicitado a atribuição de um subsídio na importância de 856,40 €, destinado à reparação de equipamento 

de limpeza. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 
 
 
 
 
 

 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir o subsídio solicitado no valor de 856,40 €. --------- 

11 - JUNTA DE FREGUESIA DE OUCA – PEDIDO DE SUBSÍDIO – Presente o ofício datado de 30/01/2008, 

no qual é solicitado a atribuição de um subsídio na importância de 2.636,25 €, para aquisição de equipamento 

(pulverizador). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir o subsídio solicitado no valor de 2.636,25 €, contra 

a apresentação de documento de despesa. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

12 - JUNTA DE FREGUESIA DE OUCA – PEDIDO DE SUBSÍDIO – Presente o ofício datado de 30/01/2008, 

no qual é solicitada a atribuição de um subsídio na importância de 9.183,59 €, destinado ao pagamento de despesas 

efectuadas com as obras no cemitério de Ouca. --------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir à Junta de Freguesia de Ouca, o subsídio final e 

definitivo destinado às obras do cemitério de Ouca, na importância de 9.183,59 €, contra a apresentação de 

documento de despesa. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

TRABALHOS MAIS – Presente a informação técnica datada de 04/02/2008, que aqui se dá por inteiramente 

reproduzida e fica cópia da mesma anexa à presente acta, na qual se dá a conhecer que na obra mencionada em 

epígrafe, vão existir trabalhos a mais no valor de 7.507,33 €. ----------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar os referidos trabalhos a mais no valor de 7.507,33 

€, mais IVA, de acordo com a informação técnica de 04/02/2008. ----------------------------------------------------------- 

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

PROPOSTAS DE TRABALHOS MAIS E A MENOS – Presente a informação técnica datada de 06/02/2008, na 

qual é dado a conhecer que para a obra mencionada em epígrafe, vão existir trabalhos a mais e a menos, no 

seguimento da entrega ao adjudicatário dos novos projectos de instalações eléctricas e telefónicas. ------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar os trabalhos a mais e a menos, respectivamente, 

no valor de 10.720,51 € e 740,41 €, mais IVA, de acordo com a informação técnica datada de 06/02/2008. ---------- 

15 - PAULO GUILHERME MARTINS – ALARGAMENTO DA AVENIDA PADRE ALIRIO DE MELO E 

DA RUA A NORTE DAS NOVAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE SAÚDE DE VAGOS – Presente o 

ofício de Sr. Dr. Paulo Guilherme Martins, advogado com escritório na Rua Cons.º Luís de Magalhães, n.º 66, 4º 

andar, que em nome do seu constituinte, António Luís da Silva Júnior, a informar que a Câmara Municipal para 

efeito de alargamento das vias mencionadas em epígrafe ocupou parte de duas propriedades do seu constituinte, 

registadas sob os artigos matriciais da Freguesia de Vagos, números 747 e 746, e a solicitar o pagamento das 

importâncias de 5.640,00 €, para construção do muro de suporte de terras e 1.000,00 € referente ao pagamento dos 

prejuízos patrimoniais sofridos, e o reconhecimento da área cedida. --------------------------------------------------------- 



 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, indemnizar o Sr. António Luís da Silva Júnior, pela 

importância de 5.640,00 € para construção do muro de suporte de terras, devendo o mesmo ter como alinhamento o 

previsto no Plano de Urbanização da Vila de Vagos. --------------------------------------------------------------------------- 

-------- Mais delibera a Câmara Municipal, reconhecer a cedência gratuita do terreno com a área de 470 m2, 

correspondente à ocupação efectuada nos artigos 747 e 746, a qual será considerada em caso de eventual operação 

de loteamento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------- 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. --------------------------------------------------------------------------------------------- 


