
 

 

ACTA Nº 19 

Acta da Reunião Ordinária do dia 12 de Outubro de 2006 

--------- No dia 12 de Outubro de 2006, pelas quinze horas e dez minutos, no Edifício dos Paços do Concelho de 

Vagos, na Sala de Reuniões, reuniu ordinariamente, a Câmara Municipal, sob a presidência do Senhor Presidente da 

Câmara, Dr. Rui Miguel Rocha da Cruz, com a presença dos Senhores Vereadores, Dr. Carlos Manuel Simões das 

Neves, Drª Albina Maria de Oliveira Rocha, Dr. Manuel Augusto da Silva Frade, Sr. Fernando Ferreira Capela, 

Engenheiro Vitor Oliveira Santos e Dr. Marco António Ferreira Domingues. Assistiu à reunião a Senhora D. Maria 

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

FALTAS E JUSTIFICAÇÃO: - O Senhor Presidente da Câmara, informou o Executivo que a Srª Vereadora Drª 

Albina Maria de Oliveira Rocha, vai chegar mais tarde à reunião. ------------------------------------------------------------ 

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

de 22 de Setembro findo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ORDEM DO DIA 

A - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 

1 - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA - Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 11 de 

Outubro de 2006, o qual acusa um saldo em dinheiro de 335 160,82 €, a Câmara Municipal dele tomou 

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

2 – GUARDA NACIONAL REPUBLICANA – ENVIO DE AUTO DE CONTRA-ORDENAÇÃO Nº 

5217/05/PG-V/06 – Presente o auto de notícia de contra-ordenação nº 5217/PG-V/06, levantado pela Guarda 

Nacional Republicana de Vagos, contra João Paulo Ferreira Nunes, residente em Ancas, concelho de Anadia, por 

exercer a actividade de venda ambulante sem possuir cartão de vendedor ambulante e por exercer a actividade fora 

dos locais autorizados, na Praia da Vagueira. ------------------------------------------------------------------------------------

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

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

3 - GUARDA NACIONAL REPUBLICANA – ENVIO DE AUTO DE CONTRA-ORDENAÇÃO Nº 

5217/04/PG-V/06 – Presente o auto de notícia de contra-ordenação nº 5217/04/PG-V/06, levantado pela Guarda 

Nacional Republicana de Vagos, contra José António Ribeiro da Graça, residente em Vagos, proprietário do 

estabelecimento de oficina de reparação e venda de veículos de duas rodas, denominado “ Stand José António”, sito 

na Rua do Ribeiro, em Vagos, em virtude de se ter recusado a facultar o livro de reclamações a um cliente que o 

solicitou. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

4 - GUARDA NACIONAL REPUBLICANA – ENVIO DE AUTO DE CONTRA-ORDENAÇÃO Nº 245/06 - 

– Presente o auto de contra-ordenação nº 245/06, levantado pela Equipa de Protecção da Natureza e Ambiente, da 

Guarda Nacional Republicana de Aveiro, contra Vítor Manuel da Rocha Marques, residente em Carregosa por 

proceder  à extracção de inertes, em Carregosa, junto à A-17, sem possuir a respectiva licença de extracção de 



  

inertes. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ordenar à Fiscalização Municipal para localizar na planta 

de condicionantes do P.D.M. o local da exploração. ---------------------------------------------------------------------------- 

5 – JUNTA DE FREGUESIA DE PONTE DE VAGOS – PEDIDO DE SUBSÍDIO -  Presente o ofício nº 104-

P/2006, datado de 06/09/2006 da Junta de Freguesia de Ponte de Vagos a solicitar a atribuição de um subsídio 

destinado ao pagamento da pavimentação efectuada na Rua de S. Pedro, no valor de 16 903,00 €. ----------------------

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

6 – JUNTA DE FREGUESIA DE OUCA – COMPRA DE TERRENO PARA O CEMITÉRIO DE RIO 

TINTO - A Câmara Municipal delibera, por unanimidade retirar este ponto da Ordem de Trabalhos por necessitar 

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

7 – JUNTA DE FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO DE VAGOS – Ofício nº 43, datado de 31/08/2006, da 

Junta de Freguesia de Santo António de Vagos, a solicitar a atribuição de um subsídio na importância de 2 557,28 

€, destinado ao pagamento das obras da calçada à portuguesa a executar no cemitério da freguesia. --------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir o subsídio solicitado no valor de 2 557,28 €. -------

--------- Seguidamente ausentou-se da sala de reuniões o Sr. Vereador Engº Victor Oliveira Santos, em virtude de 

ser sócio da firma Ferneto – Máquinas e Artigos para a Indústria Alimentar, Ldª. Assim a deliberação que se segue 

passa a não contar com a participação e votação do Sr. Vereador. ------------------------------------------------------------  

8 – VRA – EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LDA – PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VENDA DE 

INSTALAÇÕES SITAS NO LOTE Nº 41 DA ZIV – Presente o ofício datado de 29/10/2006, da firma 

mencionada em epígrafe, a solicitar autorização para vender à Firma Ferneto – Máquinas e Artigos para a Indústria 

Alimentar, Ldª, as suas instalações sitas no lote 41-A da Zona Industrial de Vagos. --------------------------------------- 

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, autorizar a venda das instalações sitas no lote 41-A da ZIV 

à Ferneto - Máquinas e Artigos para a Indústria Alimentar, Ldª. --------------------------------------------------------------

--------- Entrou na sala o Sr. Vereador Engº Vítor Oliveira Santos. As deliberações que se seguem passam a contar 

com a participação e votação do Sr. Vereador. -----------------------------------------------------------------------------------

9 – JOÃO AUGUSTO SIMÕES – REQUER LEVANTAMENTO DE CAMINHO JÁ EFECTUADO – 

Presente uma carta de João Augusto Simões, datada de 15/09/2006, residente em Canto de Calvão, que na 

qualidade de herdeiro de Manuel Simões, de ½ de um prédio rústico inscrito na matriz rústica nº 727 da Freguesia 

de Calvão, do qual foi cedido à Junta de Freguesia de Calvão, uma parcela de terreno para alargamento de caminho, 

vem requerer que seja desfeito o referido caminho, uma vez que o mesmo foi feito sem o seu consentimento. --------  

--------- Uma vez que a cedência foi efectuada à Junta de Freguesia de Calvão, remeta-se o processo à referida 

Junta, em virtude do caminho ser de propriedade e gestão da mesma. --------------------------------------------------------

10 – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VAGOS – SOLICITA APOIO PARA A CONTINUIDADE DO 

PROJECTO E-RIA – IMPLEMENTAÇÃO DO CARTÃO INTERACTIVO – Ofício nº 1908, datado de 

28/09/2006, no qual é solicitada a atribuição de um subsídio para pagamento dos cartões aos alunos deste 

estabelecimento de ensino, no âmbito do “Programa E-Ria -Implementação do Cartão Interactivo”. -------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, remeter o processo ao Sr. Vereador Dr. Marco 

Domingues. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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



  

SUBSÍDIO PARA SUPORTE DO CUSTO DO PROJECTO DE LAR RESIDENCIAL PARA 

DEFICIENTES E CENTRO DE NOITE PARA IDOSOS/PAGAMENTO DO ESTUDO PRÉVIO AOS 

CONCORRENTES – Presente o ofício nº 496/06, datado de 15/09/2006, da Comissão de Apoio Social e 

Desenvolvimento de Santa Catarina, a solicitar subsídio para o projecto mencionado em epígrafe. ---------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir um subsídio na importância de 30 500,00 €, o qual 

será pago contra a apresentação dos respectivos documentos de despesa. ---------------------------------------------------

12 – ENGRÁCIO DA GRAÇA – PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES DE S. TOMÉ E 

PRÍNCIPE – PORTUGAL – PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE AJUDA AOS CINCO ESTUDANTES DE S. 

TOMÉ E PRÍNCIPE QUE FREQUENTAM A ESCOLA PROFISSIONAL DE VAGOS - Presente o ofício 

datado de 3/10/2006, da Associação de Estudantes de S. Tomé e Príncipe – Portugal, a solicitar a renovação do 

subsídio atribuído aos alunos de Mé-Zochi que frequentam a Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento 

Rural de Vagos, neste ano lectivo. -------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir o subsídio no valor de 5 000,00 € à Escola 

Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Vagos, nos termos do acordo de geminação outorgado, 

para apoiar nas despesas que os cinco alunos de S. Tomé e Príncipe tem na Escola. --------------------------------------- 

13 – MANUEL JOÃO FERREIRA – SOLICITA TRANSPORTE PARA O SEU FILHO RAFAEL ANDRÉ 

QUE FREQUENTA O CASCI EM ÍLHAVO – Ofício datado de 12/09/2006, de Manuel João Ferreira, residente 

em Sanchequias, a solicitar o transporte do seu filho Rafael André Brites Ferreira, para o CASCI de Ílhavo. ---------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, efectuar o pagamento das despesas efectuadas com o 

transporte do aluno. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14 – GEOTA – GRUPO DE ESTUDOS DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E AMBIENTE – 

PROTOCOLO DE PARCERIA – Seguidamente foi presente o ofício nº 280/GEOTA/2006, de 26/09/2006, que 

anexa o protocolo de parceria do “ Projecto Coastwatch Europe ”, outorgado entre a Associação mencionada em 

epígrafe, e o Município. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, autorizar o Sr. Presidente da Câmara a assinar o protocolo. 

15 – GUARDA NACIONAL REPUBLICANA – ENVIO DE AUTO DE NOTÍCIA DE CONTRA-

ORDENAÇÃO Nº 270/06 – Presente o auto de notícia de contra-ordenação nº 270/06, levantado pela Equipa de 

Protecção Florestal da Guarda Nacional Republicana de Aveiro, contra José Bártolo Nunes Perdigão, residente em 

Salgueiro, por ter efectuado uma queimada, durante o período crítico de incêndios, no lugar de Salgueiro (Local–

Vale de Ferradura). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

16 – GUARDA NACIONAL REPUBLICANA – ENVIO DE AUTO DE NOTÍCIA DE CONTRA-

ORDENAÇÃO Nº 256/06 – Presente o auto de notícia de contra-ordenação nº 256/06, levantado pela Equipa de 

Protecção da Natureza e Ambiente, da Guarda Nacional Republicana de Aveiro, contra Vítor Manuel Malta Julião, 

residente na Vigia, por proceder a acções de escavação que conduziram à alteração do relevo natural, sendo visíveis 

sinais de extracção de inertes (areia), na Rua das Azenhas, Lombomeão. ----------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ordenar à Fiscalização Municipal para localizar na planta 

de condicionantes do P.D.M. o local da exploração.-----------------------------------------------------------------------------



  

17 – GUARDA NACIONAL REPUBLICANA – ENVIO DE AUTO DE NOTÍCIA DE CONTRA-

ORDENAÇÃO Nº 269/06 – Presente o auto de notícia de contra-ordenação nº 269/06 – levantado pela Equipa de 

Protecção Florestal da Guarda Nacional Republicana de Aveiro, contra João de Andrade, residente em Quintas, 

Ílhavo, por ter efectuado uma queimada, durante o período crítico de incêndios, na sua residência. ---------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, remeter o auto à G.N.R. de Aveiro, a fim do mesmo ser 

enviado à Câmara Municipal de Ílhavo, porquanto ser esta a entidade competente face à localização da ocorrência. -

18 – JOÃO MANUEL VIDAL FERREIRA – REQUER UMA AVALIAÇÃO ÀS ALTERAÇÕES À 

CIRCULAÇÃO AUTOMÓVEL JUNTO DA URBANIZAÇÃO QUINTA DA BOA-HORA, NA PRAIA DA 

VAGUEIRA – Presente o ofício de João Manuel Vidal Ferreira, residente na Rua 10, na Praia da Vagueira, a 

solicitar que a Câmara Municipal reveja e reavalie as alterações à circulação automóvel junto da Urbanização da 

Quinta da Boa-Hora, as quais foram efectuadas antes da última época balnear, as quais, considera que, não 

resolveram o problema do trânsito como o aprovaram. -------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, informar o reclamante que a referida alteração está a ser 

tratada em sede de Revisão do Plano de Pormenor da Praia da Vagueira, uma vez que a versão actual do Plano 

considera, desde 1997, a solução implementada em 2006. ---------------------------------------------------------------------

19 – JUNTA DE FREGUESIA DE FONTE DE ANGEÃO – TERRENOS ENVOLVENTES DESDE O 

CEMITÉRIO ATÉ À FONTE DA MOURA – Ofício datado de 30/09/2006 a solicitar autorização para negociar 

os terrenos desde o cemitério até à Fonte da Moura e que os mesmos fiquem definidos para obras ou infraestruturas 

sociais e comunitárias (pólo educativo). -------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, autorizar a Junta de Freguesia e negociar a aquisição dos 

terrenos por um valor até 100 000,00 €. -------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Mais delibera, remeter o pedido à Divisão de Planeamento, para, em sede de inquérito público do P.D.M. 

estender a área de equipamentos prevista para equipamentos de interesse público. ----------------------------------------

20 – JUNTA DE FREGUESIA DE FONTE DE ANGEÃO – AQUISIÇÃO DE TERRENOS EM GÂNDARA- 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, retirar este ponto da Ordem de Trabalhos, por necessitar de 

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

21 – JUNTA DE FREGUESIA DE PONTE DE VAGOS – SUBSÍDIO PARA AQUISIÇÃO DE TERRENOS 

– Ofício nº 113-P/2006, datado de 22/9/2006, da Junta de Freguesia de Ponte de Vagos, a solicitar a atribuição de 

um subsídio destinado ao pagamento de dois terrenos que adquiriram no valor total de 9 750,00 €. ---------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir o subsídio no valor de 9 750,00 €, para aquisição 

dos terrenos que afectou para a construção de armazém no Canto de Baixo e para futuros equipamentos desportivos, 

em “ Fêmeas”, na referida freguesia. ----------------------------------------------------------------------------------------------

--------- E quando eram dezasseis horas e quarenta minutos, entrou na sala de reuniões a Srª Vereadora Drª Albina 

Maria de Oliveira Rocha. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- As deliberações que se seguem passam a contar com a participação e votação da Senhora Vereadora. --------

22 – ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE VAGOS – SOLICITA APOIO PARA O JOGO BENFICA/PORTO 

– Presente o ofício datado de 27/09/2006, da Associação Desportiva de Vagos, a solicitar a atribuição de um 

subsídio para fazer face às despesas com a organização do jogo de basquetebol Benfica-Porto. -------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir o subsídio no valor de 1000,00 €. --------------------



  

23 – CONTRACÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ATÉ 950 000 €UROS – A Câmara Municipal 

deliberou, por unanimidade, convidar no mínimo três instituições bancárias para apresentarem as suas condições 

para um empréstimo até ao montante de 950 000,00 €, destinado a : ---------------------------------------------------------

--------- Estrada Florestal nº 1 (Parque de Campismo – Gafanha do Carmo), (Gafanha da Boa-Hora) – 290 000,00 €- 

--------- Rua da Fonte Velha – Cabecinhas (Calvão) – 50 000,00 €; ----------------------------------------------------------

--------- Rua de S. Pedro – Cabecinhas (Calvão) – 45 000,00 €; ---------------------------------------------------------------

--------- Rua do Carvalhal/Casa do Povo (Fonte de Angeão) – 60 000,00; ---------------------------------------------------

--------- Rua dos Picados (Gafanha da Boa-Hora) – 35 000,00 €; --------------------------------------------------------------

--------- Rua 5 de Outubro (Ouca) – 25 000,00 €; --------------------------------------------------------------------------------

--------- Rua Principal de Carvalhais (Ponte de Vagos) – 40 000,00 €; -------------------------------------------------------

--------- Rua da Liberdade (Ponte de Vagos) – 25 000,00 €; --------------------------------------------------------------------

--------- Beneficiação da Rua António Domingues (Santo António de Vagos) – 40 000,00 €; ----------------------------

--------- Rua dos Felícios (Santo António de Vagos) – 45 000,00 €; ----------------------------------------------------------

--------- Beneficiação da Estrada do João Simões/Cabine do Boco (Soza) – 40 000,00 €; ---------------------------------

--------- Equipamento de Apoio Social e Administrativo na ZIV – 255 000,00 €. ------------------------------------------- 

24 – 12ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA PARA O ANO DE 2006 – RATIFICAÇÃO – Nos 

termos do disposto na alínea d) do nº 2 do artigo 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 12ª 

alteração ao orçamento que apresenta tanto nas inscrições como nas anulações, o montante de 203 000,00 €, 

documento constituído por 2 folhas, 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 artigo 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. -------------------------------------------------------------------------------------------

25 – 10ª ALTERAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVSTIMENTOS PARA O ANO DE 2006 – 

RATIFICAÇÃO – Nos termos do disposto na alínea d) do nº2 do artigo 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 plano plurianual de investimentos que apresenta tanto nas inscrições como 

nas anulações, o montante de 67 000,00 €, 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 artigo 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. ------------------------------------------------------

26 – 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 22/09/2006 a 

11/10/2006, cuja relação discriminada dos mesmos é dada aqui como inteiramente reproduzida junto à minuta da 

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

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

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



  

B – OBRAS MUNICIPAIS 

1 – ESCOLA DO 1º CEB DE CALVÃO – PROPOSTA DE TRABALHOS A MAIS – Presente a informação 

técnica, datada do dia 15/09/2006, no qual é dado a conhecer que na obra mencionada em epígrafe, há necessidades 

de substituir dois vãos existentes no primeiro piso do edifício, parede posterior, que são em madeira e estão bastante 

degradados. A substituição importa em 511,12 €. -------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar os trabalhos a mais, acima mencionados, na 

importância de 511,12 €, mais IVA. -----------------------------------------------------------------------------------------------

2 – ESCOLA DO 1º CEB DE CALVÃO – PROPOSTA DE PREÇO PARA TRABALHOS NÃO PREVIST0S 

E NECESSÁRIOS À BOA EXECUÇÃO DA OBRA – Presente a informação técnica datada de 15/09/2006, 

dando a conhecer que na obra mencionada em epígrafe, é necessário demolir duas rampas existentes nas laterais do 

edifício (trabalho necessário executar para que os pavimentos da zona da frente e de trás do edifício fiquem à 

mesma quota) bem como é necessário que o empreiteiro forneça e proceda à aplicação de tout-venant e pó de pedra 

(necessários à execução da calçada à portuguesa). Os referidos trabalhos a mais importam em 7 051,50 €. ------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar os trabalhos a mais, acima mencionados, na 

importância de 7 051,50€, mais IVA. ----------------------------------------------------------------------------------------------

3 – ESCOLA DO 1º CEB DE CALVÃO – EXECUÇÃO DE SALPISCO, EMBOÇO E REBOCO – Presente a 

informação técnica datada de 15/09/2006, dando a conhecer que o empreiteiro da obra mencionada em epígrafe 

informou, por fax datado de 04/08/2006, que devido a irregularidades das paredes de pedra, implica a execução de 

reboco com uma espessura superior a 2 cm, sendo o acréscimo do custo, relativamente ao previsto, de 7,00 €/m2. 

Informa ainda que em nenhuma das peças que constitui o projecto é indicada a espessura do reboco a executar, e 

que, uma vez que a obra é uma reconstrução de uma escola de 1958 (Plano dos Centenários), é natural existirem 

paredes em alvenaria de pedra e que seja necessários o desempeno com reboco, pelo que consideram que não há 

lugar a qualquer acréscimo de preço, conforme o empreiteiro solicita. -------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, notificar o empreiteiro de que os trabalhos que prevê se 

acham previstos no caderno de encargos, de acordo com a informação técnica datada de 15/09/2006. ------------------ 

4 – ESCOLA DO 1º CEB DE CALVÃO – PRORROGAÇÃO DE PRAZO – Presente a informação técnica 

datada de 28/09/2006, a informar que o empreiteiro solicitou uma prorrogação de prazo de 45 dias para a obra. De 

acordo com a mesma informação a prorrogação de prazo deve ser não graciosa de 30 dias, mais 15 dias de forma 

graciosa. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, conceder a prorrogação do prazo conforme é proposto na 

informação técnica, devendo o empreiteiro proceder ao reajustamento do plano de trabalhos e plano de pagamentos.                                                          

5 – BENEFICIAÇÃO DA RUA PRINCIPAL – OUCA – AUTO DE RECEPÇÃO PROVISÓRIA E CONTA 

FINAL DE EMPREITADA – Presente o auto de recepção provisória e conta final da empreitada, mencionada em 

epígrafe. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, homologar os referidos documentos. --------------------------

6 – DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS NA E.N. 335, EM SALGUEIRO – RECEPÇÃO PROVISÓRIA 

PARCIAL DA EMPREITADA - Presente o auto de recepção provisória parcial da empreitada, mencionada em 

epígrafe. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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



  

7 – DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS NA E.N. 335, EM SALGUEIRO CONTA FINAL – Presente a 

conta final da empreitada, mencionada em epígrafe. --------------------------------------------------------------------------- 

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, homologar a referida conta final. ------------------------------

8 – RECEPÇÃO DEFINITIVA DE DIVERSAS EMPREITADAS – ALCATROAMENTO DE: TRAVESSA 

DA RUA DA GÂNDARA; RUA DAS QUINTAS ÀS ALMINHAS, EM SALGUEIRO; RUA DA AGRA 

(OUCA); RUA DOS MOINHOS (SANTO ANDRÉ); BENEFICIAÇÃO DA RUA BEATO NUNO, EM 

LOMBOMEÃO E RUA DA FONTE DO JUDEU (VAGOS) – Presentes os autos de recepção definitiva das 

obras mencionadas em epígrafe. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, homologar os referidos documentos. --------------------------

9 – ARRANJOS EXTERIORES DO COMPLEXO DESPORTIVO DE COVÃO DO LOBO – PROPOSTA 

DE TRABALHOS A MAIS – Presente a informação técnica datada de 18/09/2006, no qual é dado a conhecer que 

na obra de “ Arranjos Exteriores do Complexo Desportivo de Covão do Lobo ”, após medições finais verificou-se 

que a quantidade prevista para fornecimento e assentamento de guia de remate em granito é insuficiente, pelo que 

existem trabalhos a mais no valor de 870,00 €. ----------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar os trabalhos a mais na importância de 870,00 €, 

mais IVA, de acordo com informação técnica de 18/09/2006. -----------------------------------------------------------------

10 – SIONALIZAÇÃO VERTICAL NA PRACETA DA QUINTA DA BOA-HORA – PRAIA DA 

VAGUEIRA – Presente a informação técnica datada de 28/09/2006, comunicando que por deliberação de 

28/07/2006, a Câmara Municipal alterou a sinalização vertical na Praceta da Quinta da Boa-Hora, Praia da 

Vagueira, devendo a mesma vigorar até 15 de Setembro de 2006, pelo que há necessidade de nova deliberação 

sobre a manutenção ou não da mesma. --------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, manter a sinalização vertical na Praceta da Quinta da Boa-

Hora, na Praia da Vagueira. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11 – BENEFICIAÇÃO DA E.M. 598 (SANTO ANDRÉ – PONTE DE VAGOS – FONTE DE ANGEÃO) – 

PROJECTO DE EXECUÇÃO DA 1ª E 2ª FASES – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o 

projecto de execução da 1ª e 2ª fases, da Beneficiação da E.M. 598 (Santo André – Ponte de Vagos e Fonte de 

Angeão). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12 – BENEFICIAÇÃO DA E.M. 591 (GAFANHA DA VAGUEIRA – GAFANHA DA BOA-HORA – 

GAFANHA DO AREÃO) – PROJECTO DE EXECUÇÃO DA 1ª, 2ª E 3ª FASES – A Câmara Municipal 

delibera, por unanimidade, aprovar o projecto de execução da 1ª, 2ª e 3ª fases, da Beneficiação da E.M. 591 

(Gafanha da Vagueira - Gafanha da Boa-Hora - Gafanha do Areão). ---------------------------------------------------------

13 – BENEFICIAÇÃO DA E.M. 585 (OUCA – SANTA CATARINA – COVÃO DO LOBO) – PROJECTO 

DE EXECUÇÃO DA 1ª E 2ª FASES – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o projecto da 1ª e 

2ª fases, da Beneficiação da E.M. 591 (Ouca – Santa Catarina – Covão do Lobo). ----------------------------------------- 

14 – BENEFICIAÇÃO DA ESTRADA DE CARVALHAIS (PONTE DE VAGOS) A CALVÃO – 

PROJECTO DE EXECUÇÃO – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o projecto de execução, 

da Beneficiação da Estrada de Carvalhais (Ponte de Vagos) a Calvão. ------------------------------------------------------- 

15 – BENEFICIAÇÃO DA ESTRADA DA CARREGOSA (EN 333) – OUCA – SÃO ROMÃO – SANTO 

ANDRÉ (EN 109) – PROJECTO DE EXECUÇÃO DA 1ª E 2ª FASES – A Câmara Municipal delibera, por 



  

unanimidade, aprovar o projecto de execução da 1ª e 2ª fases, da Beneficiação da Estrada da Carregosa (EN 333) – 

Ouca – São Romão – Santo André (EN 109). ------------------------------------------------------------------------------------ 

16 – BENEFICIAÇÃO DA ESTRADA LOMBOMEÃO – LOMBA – VIGIA – CALVÃO – PROJECTO DE 

EXECUÇÃO DA 1ª, 2ª E 3ª FASES – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o projecto de 

execução da 1ª, 2ª e 3ª fases, da Beneficiação da Estrada Lombomeão – Lomba – Vigia – Calvão. ---------------------

17 – BENEFICIAÇÃO DA ESTRADA DE SANTO ANDRÉ À VIGIA – PROJECTO DE EXECUÇÃO – A 

Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o projecto de execução, da Beneficiação da Estrada de Santo 

André à Vigia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

C - OBRAS PARTICULARES 

1 – RUI PEDRO SILVA VIEIRA – PROCESSO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA Nº 29/2006 – Presente o 

processo de informação prévia nº 29/2006, de que é requerente Rui Pedro Silva Vieira, residente na Rua dos 

Moitinhos, nº 1, Ílhavo, que solicita informação sobre a construção de uma moradia unifamiliar, num terreno sito 

em Vagos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

técnica datada de 05/09/2006. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 – MANUEL SANTOS SOUSA – PROCESSO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA Nº 116/2006 – Presente o 

processo de informação prévia nº 116/2006, de que é requerente Manuel dos Santos Sousa, residente em Santa 

Catarina, que solicita informação sobre a construção de uma moradia unifamiliar, anexos e muros, no referido 

lugar. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

técnica datado de 08/09/2006. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 – ANTÓNIO DE JESUS AMARANTE – PROCESSO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA Nº 119/2006 – 

Presente o processo de informação prévia nº 119/2006, de que é requerente António de Jesus Amarante, residente 

em Parada de Cima, que solicita informação sobre a construção de moradia unifamiliar, garagem e muros, no 

referido lugar. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

técnica de 11/09/2006. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4 – ANTÓNIO CARLOS DE CARVALHO – PROCESSO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA Nº 144/2006 –  

Presente o processo de informação prévia nº 144/2006, de que é requerente António Carlos de Carvalho, residente 

em Vagos, que solicita informação sobre a construção de uma moradia unifamiliar e telheiro, no lugar de Fontão.---

--------- Uma vez que a presente pretensão cumpre, tal como é apresentada, toda a legislação em vigor e que, a 

proposta apresentada, perdendo em continuidade estética, ganha em salubridade e dimensão, delibera a Câmara 

Municipal, por unanimidade, aprovar a presente informação prévia, tal como é requerida pelo requerente. A parte 

estética da continuidade pode ser colmatada com a construção de telheiro junto à entrada do prédio. ------------------- 

5 – JOÃO VITOR SANTOS DOMINGUES – PROCESSO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA Nº 128/2006 – 

Presente o processo de informação prévia nº 128/2006, de que é requerente João Vítor Santos Domingues, residente 

em Parada de Cima, que solicita informação sobre a construção de uma moradia, no referido lugar. --------------------

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

técnica datada de 13/09/2006. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



  

6 – LINO RIBEIRO, UNIPESSOAL, LDA – PROCESSO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA Nº 130/2006 – 

Presente o processo de informação prévia nº 130/2006, de que é requerente Lino Ribeiro, Unipessoal, Ldª, com sede 

em Ponte de Vagos, que solicita informação sobre a construção de moradia e anexos, num terreno sito em 

Salgueiro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

técnica datada de 20/09/2006. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

7 – MANUEL RIBEIRO SILVA – PROCESSO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA Nº 69/2006 – Presente o 

processo de informação prévia nº 69/2006, de que é requerente Manuel Ribeiro Silva, residente em Soza, que 

solicita informação sobre a construção de um pavilhão industrial, no referido lugar. --------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera por unanimidade, aprovar nas condições dos pareceres das entidades, 

Autoridade Sanitária e Serviço Nacional de Bombeiros e Protecção Civil, e demais legislação em vigor. --------------

8 – ARTUR DA COSTA PITO – PROCESSO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA Nº 37/2006 – Presente o processo 

de informação prévia nº 37/2006, de que é requerente Artur da Costa Pito, residente em Rines, que solicita 

informação sobre a construção de um alpendre à sua moradia, sita no referido lugar de Rines.---------------------------

--------- Uma vez que a construção pretendida cumpre a legislação em vigor e o estipulado no PDM e seu 

Regulamento, e face às informações jurídicas e técnicas existentes no processo, a Câmara Municipal delibera, por 

unanimidade, aprovar a informação prévia, devendo notificar-se da presente deliberação o requerente do processo e 

a reclamante Maria Flávia Pereira Marralheiro. ---------------------------------------------------------------------------------- 

 9 – JOÃO MARIA MARGARIDO – PROCESSO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA Nº 139/2006 – Presente o 

processo de informação prévia nº 139/2006, de que é requerente João Maria Margarido, residente em Canto de 

Calvão, que solicita informação sobre a construção de uma moradia unifamiliar, anexos e muros, no referido lugar.  

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

técnica datada de 28/09/2006. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

10 – JORGE MANUEL SILVA – DESTAQUE DE PARCELA DE TERRENO – PROCESSO Nº 15/2006 – 

Presente o processo de construção em parcela a destacar, nº 15/2006, de que é requerente Jorge Manuel da Silva, 

residente no lugar de Vigia, e que pretende o destaque de uma parcela de terreno para construção de uma moradia 

unifamiliar e muros, com referência a um terreno sito no lugar de Vergas. --------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o destaque, conforme parecer técnico de 

12/09/2006. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11 – ISABEL CRISTINA MATIAS REGALADO E OUTRO – DESTAQUE DE PARCELA DE TERRENO 

– PROCESSO Nº 14/2006 – Presente o processo de construção em parcela a destacar nº 14/2006, de que é 

requerente Isabel Cristina Matias Regalado e João Evangelista dos Santos Matias, residentes em Cabecinhas, e que 

pretendem o destaque de uma parcela de terreno para construção de uma moradia unifamiliar, no mesmo lugar. -----

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o destaque, conforme parecer técnico de 

12/09/2006. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12 – TONY FERNANDO SILVA NETO – DESTAQUE DE PARCELA DE TERRENO – PROCESSO Nº 

13/2006 – Presente o processo de construção em parcela a destacar nº 13/2006, de que é requerente Tony Fernando 

Silva Neto, residente em Calvão, e que pretende o destaque de uma parcela de terreno para construção de moradia 

unifamiliar, anexos e muros, com referência a um terreno sito no lugar de Canto de Calvão. -----------------------------



  

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o destaque, conforme parecer técnico de 

25/09/2006. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

13 – PEDRO JOSÉ PAIVA PEREIRA – PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE MUROS Nº 212/2006 – 

Presente o processo de licenciamento de obras nº 212/2006, de que é requerente Pedro José Paiva Pereira, residente 

na Gafanha da Boa-Hora, a solicitar a construção de um muro de vedação, num terreno sito no referido lugar, com 3 

metros de altura. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Uma vez que a pretensão do requerente não se enquadra nos termos da legislação em vigor, a Câmara 

Municipal delibera, por unanimidade, informar o requerente de que é sua intenção indeferir o requerido e, para o 

mesmo reclamar querendo nos termos dos artºs 100º e 101º do C.P.A. ------------------------------------------------------ 

 14 - ARCINDO MANUEL SANTOS RUMOR – PROCESSO DE CONSTRUÇÃO PARA CABINE Nº 

156/2006 – Presente o processo de obras nº 156/2006, de que é requerente Arcindo Manuel Santos Rumor, 

residente no lugar da Gândara, requerendo o licenciamento de uma obra de construção de uma cabine para 

colocação de um motor eléctrico, num terreno sito no referido lugar da Gândara. ------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, autorizar a construção em área agro-florestal inferior a 2 

hectares, e aprovar de acordo com a informação técnica datada de 22/08/2006. --------------------------------------------

15 – ARMANDO VIANA, LDA – RECLAMAÇÃO (LIMPEZA DE TERRENO) – Presente a reclamação 

apresentada pela firma Armando Viana, Ldª, com sede em Vagos, contra os proprietários de um prédio sito em 

Vagos e contíguo a uma sua propriedade, pela grande quantidade de arbustos secos e vegetação de vários anos 

existentes no mesmo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ordenar a notificação do proprietário do terreno Sr. 

Fernando Vieira Resende, residente em Cantanhede, nos termos do auto de vistoria, e para proceder no prazo de 30 

dias à limpeza do seu terreno, sob cominação de não o fazendo a Câmara Municipal o efectuar a suas expensas. ----

16 – JOÃO DINIS DA ROCHA MARTINS – RECLAMAÇÃO APRESENTADA CONTRA AMÉRICO DA 

ROCHA FRADE – ALTERAÇÃO DO ALVARÁ DE LOTEAMENTO Nº 23/93 -  Presente novamente à 

Câmara Municipal o processo referente à reclamação apresentada por João Dinis da Rocha Martins, residente em 

Lombomeão contra Américo da Rocha Frade, residente no mesmo lugar. ---------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ordenar aos Serviços Operativos que cumpram o 

deliberado em reuniões datadas de 21/11/1997 e 23/07/2004, uma vez que até à presente datada o proprietário do 

prédio não procedeu à sua demolição. ---------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Mais foi deliberado, unanimemente, notificar-se o requerido da presente deliberação. ---------------------------    

17 – FLORINDO & FILHOS, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA – PROCESSO DE 

LOTEAMENTO Nº 10/88 – Presente o processo de loteamento nº 10/88, de que é requerente a firma mencionada 

em epígrafe, com sede em Ouca, que requer a alteração do loteamento em causa. -----------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar a alteração ao loteamento e notificar o requerente 

a requerer o licenciamento das obras de urbanização, de acordo com a informação técnica de 20/09/2006. ------------

18 – ISABEL SIMÕES FERREIRA PIRES E JOÃO GONÇALVES FERREIRA PIRES – PRCESSO DE 

LOTEAMENTO Nº 4/2006 – Presente o processo de loteamento nº 4/2006, de que são requerentes Isabel Simões 

Ferreira Pires e João Gonçalves Ferreira Pires, residentes na Palhaça, Oliveira do Bairro, que solicitam o 

loteamento de um prédio sito em Carregosa. -------------------------------------------------------------------------------------



  

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o loteamento e aceitar a cedência das áreas 

propostas em alternativa às taxas de compensação e notificar os requerentes a apresentar os projectos de 

especialidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

19 – FEIRA NOVA HIPERMERCADOS, S.A. – PEDIDO DE PARECER ACERCA DA APROVAÇÃO DE 

LOCALIZAÇÃO RELATIVA AO PROCESSO DE MODIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO DE 

COMÉRCIO A RETALHO – Presente o processo referente à aprovação de localização relativa à superfície 

comercial a instalar em Vagos, pela empresa Feira Nova Hipermercados, S.A.. --------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, não ver inconveniente na aprovação de localização relativa 

à alteração proposta, nos termos da informação técnica datada de 04/10/2006. ---------------------------------------------

20 – FERREIRAS, LDA – RECEPÇÃO PROVISÓRIA DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO DA QUINTA 

DA BOA-HORA – ALVARÁ DE LOTEAMENTO Nº 22/89 – 2ª FASE – Presente o auto de vistoria para 

recepção definitiva das obras de urbanização, do alvará de loteamento nº 22/89 – 2ª Fase, sito na Praia da Vagueira. 

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar a recepção das obras de urbanização da 2ª fase, 

parcialmente efectuadas, e notificar a requerente para o cumprimento do estipulado no parecer técnico de 

28/07/2006. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

D - DIVERSOS   

1 – PROPOSTA DE REFORMA DA LEI DAS FINANÇAS LOCAIS – PARECER DA ANMP - Presente o 

ofício-circular nº 132/2006-PB, datado de 15/09/2006 da Associação Nacional de Municípios Portugueses, a qual 

versa sobre “ a proposta de Lei de Finanças Locais” e a solicitar que a Câmara Municipal se pronuncie sobre a 

mesma. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, subscrever o parecer da A.N.M.P. sobre a proposta de Lei 

das Finanças Locais, porquanto entre o demais viola e prejudica o princípio de autonomia local consagrado na 

Constituição da República Portuguesa. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 – FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE BASQUETEBOL – AGRADECIMENTO PELO APOIO 

PRESTADO PELA CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS, NO JOGO PORTUGAL/ESTÓNIA - A Câmara 

Municipal tomou conhecimento que a Federação Portuguesa de Basquetebol, através do seu ofício datado de 

29/09/2006, agradeceu o apoio prestado pela Autarquia na realização do jogo Portugal/Estónia, para o Campeonato 

da Europa. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 – COMISSÃO DE FESTAS DO DIVINO ESPÍRITO SANTO E NOSSA SENHORA DE VAGOS – 

APRESENTAÇÃO DE CONTAS – Presente o ofício da Comissão de Festas do Divino Espírito Santo e Nossa 

Senhora de Vagos, a apresentar o relatório de contas das festas do ano corrente, e a agradecer todo o apoio prestado 

pela Autarquia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

4 – AMNISTIA INTERNACIONAL – EDIÇÃO DE LIVRO “DECLARAÇÃO UNIVERSAL DIS 

DIREITOS HUMANOS” – Ofício datado de 04/09/2006 da Amnistia Internacional-Portugal, com sede em 

Lisboa, a comunicar que para promover os 25 anos da Instituição, pretendem levar a efeito várias actividades, entre 

as quais o lançamento de um livro sobre a “ Declaração Universal dos Direitos Humanos”, cuja apresentação terá 

lugar em Setembro/Outubro deste ano. --------------------------------------------------------------------------------------------

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

E – EXTRAS  



  

1 – AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA A CONSTRUÇÃO DO POLO-EDUCATIVO OUCA/SOZA – A 

Câmara Municipal delibera, por unanimidade, adquirir os terrenos abaixo mencionado, para a construção do Pólo-

Educativo Ouca/Soza: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Raul Manuel de Oliveira e Hermínia Maria da Rocha Oliveira, residentes em Ouca, um prédio rústico, 

inscrito na matriz predial sob o nº 1123, da freguesia de Ouca, pelo preço de 10 940,00 €; -------------------------------

--------- A Alda Nunes Bernardo, residente em Ouca, metade de um prédio rústico inscrito na matriz predial sob o nº 

1121, da freguesia de Ouca, da freguesia de Ouca, pelo preço de 23 556,00€; ----------------------------------------------

--------- A Graça Maria Almeida dos Santos, representada pela sua procuradora Margarida Maria Tavares de Frias, 

residente em Ouca, um prédio rústico inscrito na matriz predial sob o nº 1130, da freguesia de Ouca, pelo preço de 

10 888,00 €; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Nixon Cruz Bispo, residente em Vagos, metade de um prédio rústico inscrito na matriz predial sob o nº 

1128, da freguesia de Ouca, pelo preço de 4 544,00 € e metade de um prédio rústico inscrito na matriz predial sob o 

nº 1129, da freguesia de Ouca, pelo preço de 4 544,00 €; ----------------------------------------------------------------------

--------- Ângelo da Cruz Bispo e Maria de Lurdes Marques Silva Bispo, residentes em Carregosa, metade de um 

prédio rústico inscrito na matriz predial sob o nº 1128, da freguesia de Ouca, pelo preço de 4 544,00 € e metade de 

um prédio rústico inscrito na matriz predial sob o nº 1129, da freguesia de Ouca, pelo preço de 4 544,00 €. -----------

2 – AQUISIÇÃO DE TERRENOS EM PONTE DE VAGOS, DESTINADO À SEDE DOS ESCUTEIROS – 

A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, adquirir a João Evangelista Marques Estanqueiro e Maria Aldina 

Neto dos Santos Estanqueiro, metade de um prédio rústico, inscrito na matriz predial sob o nº 1267, da Freguesia de 

Ponte de Vagos, pelo preço de 6 050,00 €. ----------------------------------------------------------------------------------------

3 – JOAQUIM SIMÕES REGALADO E OUTRO – INFORMAÇÃO PRÉVIA DE LOTEAMENTO 

URBANO – PROCº Nº 55/2006 -  Presente o processo de informação prévia de Loteamento Urbano, nº 55/2006, 

de que é requerente Joaquim Simões Regalado, residente em Sanchequias e Armando Simões Regalado, requerem 

informação sobre o loteamento de um terreno sito no referido lugar de Sanchequias. --------------------------------------

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

datada de 10/10/2006. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4 – MARIA JOÃO DOMINGUES AZEVEDO VENTURA – PEDIDO DE PAGAMENTO A TAREFEIRA 

PARA ACOMPANHAMENTO DE UM ALUNO COM DEFICIÊNCIA FÍSICA – Presente o ofício de Maria 

João Domingues Azevedo Ventura, residente em Vagos, encarregada de educação de um aluno com deficiência 

física, que frequenta a Escola do Lombomeão e é acompanhado pela tarefeira da referida escola. O aluno Marcelo 

Azevedo Ventura está inscrito no prolongamento de horário e é acompanhado por Anabela Correia Domingues, na 

Escola, pretendendo que no período em questão também seja acompanhado pela referida tarefeira, até às 17,00 

horas, pelo que solicita que a Câmara Municipal se responsabilize pelo pagamento de duas horas diárias. -------------

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

correspondente a 2 horas por dia, sendo o valor da hora de 2,25 €, com inicio em 16/10/2006, até ao final do ano 

lectivo, para pagamento à Srª Anabela Correia Domingues. -------------------------------------------------------------------

5 – CONTRATO DE ARRENDAMENTO COMERCIAL DE DURAÇÃO LIMITADA – RATIFICAÇÃO – 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o contrato de arrendamento de uma fracção autónoma de 

um prédio, sito em Vagos, na Rua Padre Vicente Maria da Rocha, nº 400, de que é proprietário o Sr. Vítor Manuel 



  

de Jesus da Silva, residente na Ruas Padre Batista em Calvão, Vagos, pelo preço de 550,00 €, com início no dia 1 

de Outubro de 2006, pelo prazo de um ano, e destinada à instalação das actividades do Programa de Generalização 

do Ensino de Inglês e outras actividades de Enriquecimento Curricular no 1º Ciclo do Ensino Básico. ----------------- 

--------- 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 19,00 horas.--------------------------------------------------------------------- 

 

 


