
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ACTA Nº19/07 

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2007 

--------- No dia 12 de Outubro de 2007, pelas catorze horas e quarenta 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 das Neves, e da presença dos Senhores Vereadores, Dr.ª Albina Maria de 

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

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

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

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

do dia 28 de Setembro de 2007. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FALTAS E JUSTIFICAÇÃO: Faltou à reunião o Sr. Presidente da Câmara por se encontrar de férias, a Câmara 

Municipal tomou conhecimento. Faltou ao início da reunião o Sr. Vereador Eng.º Vítor Oliveira Santos. Na devida 

altura se dará conhecimento da entrada do Sr. Vereador, na sala de reuniões. ----------------------------------------------- 

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 12 de 

Outubro de 2007, o qual acusa um saldo em dinheiro de 233.244,93 €. A Câmara Municipal dele tomou 

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

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

Presente o auto de notícia de contra-ordenação nº 207/07, levantado pela Equipa de Protecção Florestal (EPF) da 

Guarda Nacional Republicana de Aveiro, contra Armindo Manuel Marques Grilo, residente em Rua Ferreira Gordo 

1B – 1º Dto., freguesia de S. Salvador, concelho de Ílhavo, por proceder à construção de uma habitação, no lugar 

do Fontão, freguesia de Soza, sem que para o efeito tivesse afixado no exterior de forma visível o aviso que 

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

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

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

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

Presente o ofício nº 268/07 EPF, datado de 20/09/2007, levantados pela Equipa de Protecção Florestal (EPF), da 

Guarda Nacional Republicana de Aveiro, que remete os autos de notícia de contra ordenação, abaixo mencionados:  



  

a) Auto de noticia de contra ordenação nº 208/07, levantado contra Maria de Jesus Freire, residente na Rua 

Principal nº 368, Gafanha do Areão, Gafanha da Boa Hora, por proceder a uma queima de materiais 

sobrantes (agricultura), durante o período crítico; -------------------------------------------------------------------- 

b) Auto de noticia de contra ordenação nº 209/07, levantado contra Valentim da Silva Rangel, residente na 

Rua Principal nº 393, Gafanha da Boa Hora, por proceder a uma queima de materiais sobrantes 

(agricultura), durante o período crítico; -------------------------------------------------------------------------------- 

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

nomeado, Dr. Pedro Samagaio, relativamente aos autos de contra ordenação nºs 208/07 e 209/07. --------------------- 

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

Presente o ofício nº 5214.9.4845, datado de 26/09/2007, da Guarda Nacional Republicana, Posto da Gafanha da 

Nazaré, que remete os autos de notícia de contra-ordenação, abaixo mencionados: --------------------------------------- 

a) Auto de noticia de contra ordenação nº 175-PG/07, levantado contra “Pica-Pau – Vagueira Bar 

Actividades Hoteleira”, com sede na Rua Claudino Santos Costa, s/n, Gafanha da Vagueira, por 

utilização, directa ou indirecta, de edifício ou parte de edifício para exploração de serviços de restauração 

ou de bebidas sem o respectivo alvará de licença ou de autorização de utilização para serviços de 

restauração ou de bebidas; ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

b) Auto de noticia de contra ordenação nº 176-PG/07, levantado contra “Pica-Pau – Vagueira Bar 

Actividades Hoteleira”, com sede na Rua Claudino Santos Costa, s/n, Gafanha da Vagueira, por não 

possuir afixado em local destacado de forma bem visível e por forma a permitir a sua leitura do exterior 

do estabelecimento, a indicação da capacidade máxima do estabelecimento supramencionado; -------------- 

c) Auto de noticia de contra ordenação nº 177-PG/07, levantado contra “Pica-Pau – Vagueira Bar 

Actividades Hoteleira”, com sede na Rua Claudino Santos Costa, s/n, Gafanha da Vagueira, por não 

possuir afixado em local bem visível e com caracteres facilmente legíveis pelo utente, um letreiro com a 

informação: “Este estabelecimento dispõem de livro de Reclamações”, encontrando-se este dizer 

encoberto por outros. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

nomeado, Dr. Pedro Samagaio, relativamente aos autos de contra ordenação nºs 175-PG/07, 177-PG/07 e 178-

PG/07. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Presente o ofício nº 272/07 EPNA, datado de 27/09/2007, da Equipa de Protecção da Natureza e Ambiente da 

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

a) Auto de noticia de contra ordenação nº 211/07, levantado contra José de Jesus Costa, residente na Rua 

Nova, nº 4, lugar de Carregosa, freguesia de Ouca, por proceder à construção de uma habitação, sem que 



 
 
 
 
 
 

 

para tal se encontra-se em local visível do exterior, o aviso que publicita o pedido de licenciamento ou 

autorização. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

b) Auto de noticia de contra ordenação nº 212/07, levantado contra Jaime Nunes dos Santos Carrancho, 

residente na Rua Nova, nº 12, lugar de Carregosa, freguesia de Ouca, por possuir uma oficina de 

mármores, sita na Rua Central, nº 16, lugar de Carregosa, freguesia de Ouca, sem que para a mesma tenha 

o Alvará de licença de Utilização. -------------------------------------------------------------------------------------- 

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

nomeado, Dr. Pedro Samagaio, relativamente aos autos de contra ordenação nºs 211/07 e 212/07. --------------------- 

6 - ESSILOR PORTUGAL – SOCIEDADE INDUSTRIAL DE ÓPTICA, LDA. – PEDIDO DE 

AUTORIZAÇÃO PARA RASTREIO VISUAL – Presente o ofício da Essilor Portugal, datado de 25/09/2007, a 

solicitar autorização para realizar um rastreio visual, sito na Praça da Republica (frente ao Posto da GNR), nos dias 

25 e 26 de Outubro de 2007. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, autorizar a actividade nos dias 25 e 26 de Outubro de 

2007. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- E quando eram cerca das 15:00 horas entrou na sala de reunião o Sr. Vereador Eng.º Vítor Oliveira Santos. 

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

7 - BIBLIOTECA MUNICIPAL DE VAGOS – OFERTA DE LIVROS EFECTUADA PELO SR. MARCO 

SILVIO – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aceitar a doação efectuada pelo Sr. Marco Sílvio, 

residente em Vagos, de 55 livros, literatura portuguesa, inglesa, história e arte, destinados à Biblioteca Municipal, e 

agradecer a mesma. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

8 - VITOR MANUEL JESUS DA SILVA – CONTRATO DE ARRENDAMENTO COMERCIAL DE 

DURAÇÃO LIMITADA – OPOSIÇÃO À RENOVAÇÃO – Atendendo a que se procedeu à celebração de um 

contrato de arrendamento comercial de duração limitada relativo a um imóvel sito na Rua Padre Vicente Maria da 

Rocha, nº 400, descrito na Conservatória do Registo Predial de Vagos, sob o n.º 1612/Vagos, inscrito na matriz 

predial urbana, sob o artigo 2323 da referida freguesia, pertencente a Vítor Manuel Jesus da Silva, residente em 

Rua Padre Batista, nº 9, lugar e freguesia de Calvão, para colmatar a falta de instalações necessárias às actividades 

de prolongamento de horário, da Escola do 1º CEB de Vagos; --------------------------------------------------------------- 

-------- Atendendo a que se procedeu à construção de instalações para as actividades de prolongamento de horário 

para a referida escola; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Atendendo a que a Comissão de Protecção de Crianças e Jovens se reúne no Edifício João Grave, que 

apresenta um elevado grau de degradação, não tendo as condições necessárias para o funcionamento da mesma; --- 

-------- Atendendo a que o imóvel em causa se encontra desocupado e possuir as condições necessárias para o 



  

funcionamento da Comissão de Protecção de Crianças e Jovens; ------------------------------------------------------------- 

-------- Atendendo a que a partir de Setembro de 2008 irá deixar de se verificar a necessidade de se ocupar o 

referido imóvel; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, opor-se à renovação do Contrato de Arrendamento 

Comercial de Duração Limitada relativo ao imóvel supra identificado, a partir de 1 de Outubro de 2008, 

comunicando tal ao proprietário do mesmo, dando cumprimento ao estipulado no referido contrato quanto à sua 

não renovação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9 - TRANSPORTES ESCOLARES PARA O ANO DE 2007/2008 – RAFAEL VIEIRA BRANCO – Presente 

o requerimento de Rafael Vieira Branco, residente na Rua Direita nº 89, lugar de Salgueiro, freguesia de Soza, que 

frequenta o 12º Ano na Escola Secundária José Estêvão, em Aveiro, apesar do curso existir na Escola Secundária 

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

-------- A opção pela matrícula em Aveiro deve-se ao facto dos horários dos autocarros de Salgueiro para Aveiro, 

existirem quase de hora a hora, enquanto para Vagos isso já não acontece. ------------------------------------------------- 

-------- Requer o reembolso de 50% nos transportes escolares. ---------------------------------------------------------------- 

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

pedido, uma vez que se o aluno frequenta-se a escola secundária de Vagos, tinha horário compatível para as suas 

deslocações entre Salgueiro/Vagos/Salgueiro, podendo reclamar, querendo, nos termos dos art. 100º e 101º do 

CPA., no prazo de 10 dias úteis. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10 - HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS – JOSÉ FERREIRA SIMÕES – A 

Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido formulado por José Ferreira Simões, residente na 

Rua Principal, nº 175, Gafanha da Boa Hora, para que o seu estabelecimento de café, denominado “Café 

Elizabeth”, esteja aberto às sextas, sábados, domingos, vésperas de feriados e feriados, das 19,00 às 04,00 horas 

dos dias seguintes, até 31/12/2007. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

11 - JUNTA DE FREGUESIA DA GAFANHA DA BOA HORA – PEDIDO DE COMPARTICIPAÇÃO DE 

DESPESAS – Presente o ofício nº 27/2007, datado de 25/09/2007 da Junta de Freguesia da Gafanha da Boa Hora, 

a solicitar a comparticipação no valor de 3.549,00 €, referentes às despesas com o pessoal da manutenção e 

limpeza dos balneários da Praia e Parque de Merendas da Vagueira. -------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir a comparticipação no valor de 3.549,00 €. ---------- 

12 - 14ª ALTERAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS PARA 2007 – RATIFICAÇÃO 

– Nos termos do disposto na alínea d) do nº 2 do artº 64º do decreto-lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada e 

republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar a 14ª 

alteração do plano plurianual de investimentos que apresenta nos reforços e nas anulações, o montante de 

171.000,00 €, 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 - 14ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2007 – RATIFICAÇÃO – Nos termos do 

disposto na alínea d) do nº 2 do artº 64º do decreto-lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela 

Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar a 14ª alteração ao 

orçamento da despesa que apresenta tanto nos reforços como nas anulações, o montante de 171.500,00 €, 

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 - ACAPO – ASSOCIAÇÃO DOS CEGOS E AMBLÍOPES DE PORTUGAL – PEDIDO DE SUBSÍDIO – 

Presente o ofício da ACAPO – Associação dos Cegos e Amblíopes de Portugal, Delegação Distrital de 

Águeda/Aveiro, datado de 22/09/07, a solicitar a atribuição de um subsídio destinado a fazer face às despesas com 

o seu plano de actividades para o ano de 2008. ---------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, informar a Associação que não é oportuno a atribuição de 

qualquer subsídio, até porque, e de acordo com o Plano Actividades apresentado, não se verifica qualquer acção a 

decorrer neste concelho. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

CEDÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VIATURA MARCA RENAULT MATRÍCULA 77-14-UR – Tendo em 

conta a legislação em vigor, a viatura de passageiros, marca Renault, matrícula 77-14-UR, propriedade do 

Município de Vagos, não pode continuar ao serviço do transporte de crianças. Contudo, se a mesma passar a ser 

propriedade de uma IPSS, poderá manter-se ao serviço por mais dois anos, a contar da data da entrada em vigor da 

Lei n.º 13/2006 de 17 de Abril, sendo que a mesma, presentemente, efectua o transporte de crianças que passaram a 

frequentar a Escola do 1º CEB da Vigia, uma vez que fechou, no presente ano lectivo, a Escola do 1ª CEB de Santo 

André. Assegura, ainda, o transporte de crianças em regime de prolongamento de horário escolar. --------------------- 

-------- Assim, a Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ceder gratuitamente à Associação de Solidariedade 

Social e Cultural de Santo André de Vagos, a propriedade de viatura de passageiros, marca Renault, com a 

matrícula 77-14-UR. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Mais delibera, unanimemente, que a manutenção e utilização da viatura continue a ser garantida pela 

Câmara Municipal nas condições actuais, uma vez que o que está em causa é o serviço prestado pela mesma. ------- 

16 - PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO – SUBSÍDIO PARA AQUISIÇÃO DE AUTOCARROS E 



  

TRANSPORTE DOS ALUNOS DO 1º CEB E PRÉ-ESCOLAR – Presente o Protocolo de Cooperação em 

epigrafe, a outorgar entre a o Município de Vagos, e o Centro Social Paroquial de Calvão, Centro de Acção Social 

de Covão de Lobo, Associação Boa Hora, Associação Betel, Comissão de Apoio Social e Desenvolvimento de 

Santa Catarina, Centro Social da Freguesia de Soza, Associação de Solidariedade Social e Cultural de Santo André 

e Centro Social Paroquial de Fonte de Angeão, com vista a subsidiar a aquisição de autocarros para transporte de 

alunos do 1º CEB e Pré-Escolar do concelho, o qual se dá aqui como inteiramente reproduzido e fica cópia anexa à 

presente acta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, autorizar o Sr. Presidente da Câmara a outorgar o referido 

protocolo em nome do concelho. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

17 - PROTOCOLO DE GENERALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DO 

1º CEB – ANO LECTIVO DE 2007/2008 – Presente o Protocolo de Cooperação em epígrafe a outorgar entre o 

Município de Vagos e o Centro Social de Paroquial de Calvão, Centro Social Paroquial de Fonte de Angeão, 

Centro DE Acção Social de Covão do Lobo, Centro Social e Bem Estar de Ouca, Associação da Boa Hora, 

Associação Betel, Comissão de Apoio Social e Desenvolvimento de Santa Catarina, Centro Social da Freguesia de 

Soza e Associação de Solidariedade Social e Cultural de Santo André, com vista ao fornecimento de refeições 

escolares aos alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico do concelho, o qual se dá aqui como inteiramente reproduzido e 

fica cópia anexa à presente acta. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, autorizar o Sr. Presidente da Câmara a outorgar o referido 

protocolo em nome do concelho. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

18 - “AQUISIÇÃO DE MÁQUINA GIRATÓRIA” – A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, retirar 

este ponto da ordem de trabalhos. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

efectuados no âmbito das obras particulares e na Secção da Secretaria Geral e Actas, no período de 28/09/2007 a 

11/10/2007, cuja relação descriminada dos mesmos é dada aqui como inteiramente reproduzida e fica junto à 

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

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

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

B – OBRAS MUNICIPAIS 

1 - ARRANJOS EXTERIORES DO BAIRRO DR. PEDRO GUIMARÃES – NOMEAÇÃO DA 

FISCALIZAÇÃO – Presente a informação do CDEU, datada de 19/09/2007, na qual dá a conhecer ser necessário 

proceder à nomeação de fiscal para a obra em epígrafe, propõe que seja nomeada a Sr.ª Eng.ª Ana Vilão como 

Fiscal da Obra. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, nomear como fiscal da obra, a Sr.ª Eng.ª Ana Vilão. -------- 



 
 
 
 
 
 

 

2 - CONSTRUÇÃO DE ARQUIVO/RECEPÇÃO/ABRIGO AUTOMÓVEL NO EDIFÍCIO DA CÂMARA 

MUNICIPAL – NOMEAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO – Presente a informação do CDEU, datada de 19/09/2007, 

na qual dá a conhecer ser necessário proceder à nomeação de fiscal para a obra em epígrafe, propõe que seja 

nomeada a Sr.ª Eng.ª Ana Vilão como Fiscal da Obra. ------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, nomear como fiscal da obra, a Sr.ª Eng.ª Ana Vilão. -------- 

3 - PONTÃO DO RIO TINTO/ERVEDAL – NOMEAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO – Presente a informação do 

CDI datada de 26/09/2007, na qual dá a conhecer ser necessário proceder à nomeação de fiscal para a obra em 

epígrafe, propõe que seja nomeada a Sr.ª Eng.ª Ana Cláudia Vilão da Silva, como Fiscal da Obra. --------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, nomear como fiscal da obra, a Sr.ª Eng.ª Ana Vilão. -------- 

4 - ETAR DE SALGUEIRO – NOMEAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO – Presente a informação do CDI datada de 

26/09/2007, na qual dá a conhecer ser necessário proceder à nomeação de fiscal para a obra em epígrafe, propõe 

que seja nomeada a Sr.ª Eng.ª Isabel Cristina Azevedo Dias Rosado como Fiscal da Obra. ------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, nomear como fiscal da obra, a Sr.ª Eng.ª Isabel Rosado. --- 

5 - NOMEÇÃO DO COORDENADOR DE SEGURANÇA E SAÚDE EM OBRA – A Câmara Municipal 

delibera, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente, datado de 26/09/2007, que nomeou para exercer 

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

Segurança e Direcção de Obras Lda., com referência às obra a seguir mencionada: --------------------------------------- 

• “Pontão do Rio Tinto/Ervedal” – processo n.º 6.2.2-04/2007. ------------------------------------------------------ 

6 - PONTÃO DO RIO TINTO/ERVEDAL – PROC.º N.º 6.2.2-04/2007 – APROVAÇÃO DO PLANO DE 

SEGURANÇA E SAÚDE – RATIFICAÇÃO – Presente o Plano de Segurança e Saúde da obra mencionada em 

epígrafe, o qual foi aprovado parcialmente pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal em 26 de Setembro de 2007. - 

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

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

7 - AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA CASA MUSEU DE SANTO ANTÓNIO – PROC.º N.º 6.2.2-

18/2004 – TRABALHOS A MAIS N.º 06 – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ratificar o despacho 

do Sr. Presidente, datado de 26/09/2007, que aprovou os trabalhos a mais, referentes a erro de medição do mapa de 

trabalhos, da obra supramencionada, no valor de 11.099,42 €, mais IVA, de acordo com a informação técnica de 

26/09/2007. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8 - AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA CASA MUSEU DE SANTO ANTÓNIO – PROC.º N.º 6.2.2-

18/2004 – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO (REDE PREDIAL DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA) – 

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

de 26/09/2007, que aprovou o “projecto de execução/tela final da respectiva rede já executada, bem como o 



  

balanço dos custos resultantes da alteração”, com referência à obra mencionada em epígrafe. -------------------------- 

9 - “ESTRADA FLORESTAL Nº 1, PARQUE DE CAMPISMO – GAFANHA DO CARMO, GAFANHA 

DA BOA HORA” – PROC.º N.º 6.2.2-04/2006 – AUTO DE SUSPENSÃO – Presente o auto de suspensão da 

obra mencionada em epígrafe, datado de 29/07/07, a Câmara Municipal delibera, por unanimidade, homologar o 

mesmo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10 - “ESTRADA FLORESTAL Nº 1, PARQUE DE CAMPISMO – GAFANHA DO CARMO, GAFANHA 

DA BOA HORA” – PROC.º N.º 6.2.2-04/2006 – AUTO DE RECOMEÇO DOS TRABALHOS – Presente o 

auto de recomeço dos trabalhos da obra mencionada em epígrafe, datado de, 24/09/07, a Câmara Municipal 

delibera, por unanimidade, homologar o mesmo--------------------------------------------------------------------------------- 

C – OBRAS PARTICULARES 

1 - EVANGELISTA FREIRE ANDRADE – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC.º N.º 113A/07 – Presente o 

processo de informação prévia nº 113A/07 de que é requerente Evangelista Freire Andrade, residente na Rua Nova, 

nº 32, lugar e freguesia de Ouca, que pretende construção de um armazém para alfaias agrícolas, na Quinta do 

Frade, lugar e freguesia de Ouca. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o presente processo de informação prévia nas 

condições da informação técnica, datada do dia 28/09/2007. ------------------------------------------------------------------ 

2 - FERNANDO RAMOS RODRIGUES – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC.º N.º 115/07 – Presente o 

processo de informação prévia nº 115/07 de que é requerente Fernando Ramos Rodrigues, residente na Rua da 

Capela, nº 30, lugar de Parada de Cima, freguesia de Fonte de Angeão, que pretende construir uma moradia, 

anexos e muros, num terreno sito na Rua da Capela, do referido lugar de Parada de Cima. ------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o presente processo de informação prévia nas 

condições da informação técnica, datada do dia 27/09/2007. ------------------------------------------------------------------ 

3 - MARIA OLIVEIRA SIMÕES – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC.º N.º 128/07 – Presente o processo de 

informação prévia nº 128/07 de que é requerente Maria Oliveira Simões, residente na Rua Professor Ernesto 

Almeida Neves, nº 9, lugar e freguesia de Ouca, que pretende remodelar e ampliar uma casa de habitação, sita no 

referido lugar de Ouca. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o presente processo de informação prévia nos 

termos da informação técnica, datada do dia 25/09/2007. ---------------------------------------------------------------------- 

4 - ANTÓNIO CARLOS FRANCISCO PEDRO E OUTRO – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC.º N.º 

118/07 – Presente o processo de informação prévia nº 118/07 de que é requerente António Carlos Francisco Pedro 

e outro, residente na Rua D.ª Alda Santos Victor, nº 7, lugar de Fontão, freguesia de Soza, que pretende construir 

uma moradia, num terreno sito na Rua Direita, no referido lugar de Fontão. ----------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o presente processo de informação prévia nos 



 
 
 
 
 
 

 

termos da informação técnica, datada do dia 21/09/2007. ---------------------------------------------------------------------- 

5 - EUROVAGOS – CONSTRUÇÕES, LDA. - INFORMAÇÃO PRÉVIA DE LOTEAMENTO – PROC.º 

N.º 203/06 – Presente o processo de informação prévia de loteamento nº 203/06 de que é requerente a firma 

Eurovagos - Construções, Lda., com sede na Rua dos Bombeiros Voluntários , na vila de Vagos, que pretende 

proceder ao loteamento de um terreno, sito em Soza. -------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o presente processo de informação prévia de 

loteamento nas condições da informação técnica, datada do dia 21/09/2007. ----------------------------------------------- 

6 - DAVID JOSÉ FERNANDES RODRIGUES – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC.º N.º 117/07 – Presente 

o processo de informação prévia nº 117/07 de que é requerente David José Fernandes Rodrigues, residente na 

Avenida Parque de Campismo, Lote 24, 3º Esq., Gafanha da Vagueira, que pretende construção de uma habitação 

unifamiliar, muros e anexos, sito no lugar de Vala do Tojeiro, Gafanha da Boa Hora. ------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o presente processo de informação prévia nas 

condições da informação técnica, datada do dia 09/10/2007. ------------------------------------------------------------------ 

7 - MANUEL AUGUSTO BATISTA LANCHA – CONSTRUÇÃO EM PARCELA A DESTACAR – 

PROC.º N.º 13/07 – Presente o processo de destaque nº 13/07, de que é requerente Manuel Augusto Batista 

Lancha, residente na Rua da Fonte nº 21, lugar de Parada de Cima, freguesia de Fonte de Angeão, que pretendem o 

destaque de uma parcela de terreno, sita na Rua da Gândara, freguesia de Fonte de Angeão. ---------------------------- 

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

datada de 01/10/2007. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8 - JOÃO CONCEIÇÃO SIMÕES SARAGOÇA – CONSTRUÇÃO EM PARCELA A DESTACAR – 

PROC.º N.º 19/07 – Presente o processo de destaque nº 19/07, de que é requerente João Conceição Simões 

Saragoça, residente na Rua Principal, nº 212, lugar e freguesia de Santa Catarina, que pretende o destaque de uma 

parcela de terreno, sita no lugar e freguesia de Santa Catarina. --------------------------------------------------------------- 

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

datada de 18/04/2007. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9 - MARIA CIDÁLIA CARVALHAIS E MARIA GRACIETE CARVALHAIS – CONSTRUÇÃO EM 

PARCELA A DESTACAR – PROC.º N.º4/07 – Presente o processo de destaque nº 4/07, de que são requerentes 

Maria Cidália Carvalhais, residente na Estrada Nacional 109, nº 185, lugar e freguesia de Calvão e Maria Graciete 

Carvalhais, residente na Avenida Mário Sacramento nº 40, freguesia de São Salvador, concelho de Ílhavo, que 

pretendem o destaque de uma parcela de terreno, sita na Rua do Progresso, no lugar e freguesia de Calvão. ---------- 

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

datada de 01/10/2007. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



  

E – EXTRAS 

1 - PEDIDO DE SUBSÍDIO ESCOLAR PARA O ANO LECTIVO 2007/2008, PARA UM ALUNO DA 

ESCOLA DO 1º CICLO DE CALVÃO – TRANSFERÊNCIA ESCOLAR – Presente a informação da Técnica 

de Serviço Social, da Câmara Municipal, Dr.ª Lina Ferreira, a informar da situação do aluno Mário Filipe Oliveira 

Estrela, que não foi incluído nas listagens referentes ao subsídio anteriormente atribuído, por ter sido transferido 

para a Escola do 1ºCEB de Calvão. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir um subsídio, no valor de 45 € ao aluno 

mencionado em epígrafe, para o ano lectivo de 2007/2008. ------------------------------------------------------------------- 

2 - AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA CASA MUSEU DE SANTO ANTÓNIO” – PROC.º N.º 6.2.2-

18/2004 – TRABALHOS A MAIS N.º 07 – Presente a informação técnica datada de 11/10/2007, na qual é dado a 

conhecer, que na obra supramencionada veio o empreiteiro apresentar preço, para a execução de trabalhos a mais, 

nomeadamente, para o eventual fornecimento de guarda de escada do edifício novo. ------------------------------------- 

-------- Informa ainda que o valor dos trabalhos s mais é de 1.830,00 €. ----------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar os trabalhos a mais, no valor de 1.830,00 €, de 

acordo com a informação técnica. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3 - AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA CASA MUSEU DE SANTO ANTÓNIO” – PROC.º N.º 6.2.2-

18/2004 – TRABALHOS A MAIS N.º 08 – Presente a informação técnica datada de 11/10/2007, na qual é dado a 

conhecer, que na obra supramencionada veio o empreiteiro apresentar preço, para a execução de trabalhos a mais, 

nomeadamente, para a execução da rede de gás alterada. ---------------------------------------------------------------------- 

-------- Informa ainda que o valor dos trabalhos mais é de 1.182,20 €, e resultam trabalhos a menos no valor de 

365,67 €. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar os trabalhos a mais, no valor de 1.182,20 €, e os 

trabalhos a menos no valor de 365,67 €, mais IVA de acordo com a informação técnica. -------------------------------- 

--------- E nada mais havendo a tratar a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a presente acta em 

minuta, nos termos e para os efeitos consignados no nº 3, do artº 92º, da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada 

e republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a qual vai ser assinada pelos membros da Câmara aqui 

presentes e por mim _______________________________________Chefe de Divisão Administrativa, tendo 

terminado a reunião às dezasseis horas. ------------------------------------------------------------------------------------------- 


