
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ACTA Nº20/07 

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DO DIA 26 DE OUTUBRO 

DE 2007 

--------- No dia 26 de Outubro de 2007, pelas quinze horas, no Edifício dos Paços do Concelho de Vagos, na Sala de 

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

Miguel Rocha da Cruz, com a presença dos Senhores Vereadores, Dr. 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 12 de Outubro de 2007. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

FALTAS E JUSTIFICAÇÕES: Faltaram à Reunião o Sr. Vice-Presidente da Câmara, Dr. Carlos Manuel 

Simões das Neves, por se encontrar de férias, e a Sr.ª Vereadora Dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha, por se 

encontrar numa reunião do CLAS – Conselho Local de Acção Social, na Segurança Social em Aveiro. As referidas 

faltas foram justificadas, por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------- 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA: Antes de se entrar no período antes da “Ordem do Dia”, o 

Sr. Presidente informou a Câmara Municipal que teve inicio no dia 22/10/2007, uma inspecção da IGAL – 

Inspecção Geral da Administração Local, a qual vai dar continuidade à inspecção anterior, uma vez que esta se 

destinava ao sector de Recursos Humanos e Urbanismo e só efectuou a parte de Recursos Humanos. Assim, a 

inspecção a decorrer vai debruçar-se sobre o sector de Urbanismo e Planeamento. ---------------------------------------- 

ORDEM DO DIA  

A – ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 

1 - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA – Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 25 de 

Outubro de 2007, o qual acusa um saldo em dinheiro de 184.209,88 €. A Câmara Municipal dele tomou 

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

2 - LEGISLAÇÃO PUBLICADA –  

• Decreto-Lei n.º 340/07, de 12 de Outubro – Altera o Decreto-Lei n.º 270/2001, de 6 de Outubro, que 

aprova o regime jurídico da pesquisa e exploração de massas minerais (pedreiras). ---------------------------- 

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

Presente o ofício nº 274/07 EPF, datado de 29/09/2007, da Equipa de Protecção Florestal (EPF), da Guarda 

Nacional Republicana de Aveiro, que remete o auto de noticia n.º 213/07, levantado contra Olécia dos Santos 



  

Tomé, residente na Rua António dos Santos, n.º 57 A, lugar de Quintã, freguesia de Santo António de Vagos, por 

proceder à uma queima de matérias sobrantes (agricultura), durante o período crítico; ----------------------------------- 

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

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

4 - JUNTA DE FREGUESIA DE COVÃO DO LOBO – AQUISIÇÃO DE TERRENO – REVOGAÇÃO DA 

DELIBERAÇÃO DE 22/06/2007 – Por deliberação da Câmara Municipal de 22/06/2007, foi decidido adquirir a 

Manuel Ferreira um terreno rústico, inscrito na matriz sob o art.º 3366, da Freguesia de Covão do Lobo pelo preço 

de 55.000,00 €. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Uma vez que o terreno em causa de destina ao Centro de Acção Social de Covão do Lobo, será esta 

instituição a adquirir o terreno em causa. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Pelo exposto, a Câmara Municipal delibera, por unanimidade, revogar a sua deliberação de 22/06/2007. ---- 

5 – JOÃO DOMINGUES CRISTO – INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE – Presente o ofício de João 

Domingues Cristo, residente em Vagos, solicitando indemnização pelo acidente ocorrido no dia 01/01/2007, pelas 

20:00 horas, quando se deslocava na sua viatura, na Estrada da Senhora, em Vagos, e uma tampa de saneamento se 

deslocou danificando a sua viatura. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, efectuar o pagamento da indemnização na importância de 

72,60 €, ao Sr. João Domingues Cristo. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

6 - PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO – VALOR PARA AQUISIÇÃO DE AUTOCARROS E 

TRANSPORTE DOS ALUNOS DO 1º CEB E PRÉ-ESCOLAR – Tendo em conta que a Câmara Municipal, 

em reunião de 12/10/2007, aprovou o protocolo de cooperação a outorgar com as IPSS’s do concelho, com vista a 

subsidiar a aquisição de autocarros para o transporte dos alunos do 1º CEB e Pré-Escolar, e que, já se conhece o 

valor da comparticipação a atribuir a cada uma das Instituições, a Câmara Municipal delibera, por unanimidade, 

atribuir as seguintes comparticipações: ------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Centro Social e Paroquial de Calvão – 96.061,78 €; ----------------------------------------------------------------- 

• Associação Boa Hora – 89.202,92 €; ----------------------------------------------------------------------------------- 

• Centro Social da Freguesia de Soza – 96.964,46 €; ------------------------------------------------------------------ 

• Associação de Solidariedade Social e Cultural de Santo André – 89.520,79 €; ---------------------------------- 

• Comissão de Apoio Social e Desenvolvimento de Santa Catarina – 99.124,09 €; ------------------------------- 

• Associação Betel – 88.510,60 €; ---------------------------------------------------------------------------------------- 

• Centro Social e Paroquial de Fonte de Angeão – 57.178,30 €; ----------------------------------------------------- 

• Centro Social e Paroquial de Covão do Lobo – 57.178,30 €. ------------------------------------------------------- 

-------- Mais delibera, a Câmara Municipal, que as transferências sejam efectuadas nos anos de 2007, 2008 e 2009.  

7 - ENCARGOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS ESTABELECIMENTOS DO 1º 



 
 
 
 
 
 

 

CEB, QUE ENCERRARAM, ANO LECTIVO 2007/2008 – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, 

suportar os encargos dos transportes escolares dos alunos dos estabelecimentos de ensino do 1º CEB, que 

encerraram, sendo os alunos transportados em veículos das IPSS’s do Concelho abaixo mencionadas. ---------------- 

-------- Centro Social e Paroquial de Ouca – 3 alunos da Escola do 1º CEB de Rio Tinto e 7 alunos da Escola do 1º 

CEB da Carregosa, para a Escola de Ouca, por 30,00 €/aluno/mês. ---------------------------------------------------------- 

-------- Comissão de Apoio Social e Desenvolvimento de Santa Catarina – 3 alunos da Escola do 1º CEB do 

Tabuaço e 4 alunos da Escola do 1º CEB do Rio Tinto, para a Escola de Santa Catarina, por 25,00 €/aluno/mês. ---- 

-------- Associação de Solidariedade Social e Cultural de Santo André – 6 alunos da Escola do 1º CEB de Santo 

André, para a Escola da Vigia, por 20,00 €/aluno/mês. ------------------------------------------------------------------------ 

-------- Centro Social e Paroquial Fonte de Angeão – 3 alunos da Escola do 1º CEB da Gândara e 5 alunos da 

Escola do 1º CEB da Parada de Cima, para a Escola de Fonte de Angeão, por 20,00 €/aluno/mês. --------------------- 

-------- Centro Social da Freguesia de Soza: ------------------------------------------------------------------------------------- 

• 10 alunos da Escola do 1º CEB da Lavandeira, para a Escola de Soza, por 30,00 €/aluno/mês; --------------- 

• 11 alunos da Escola do 1º CEB do Boco, para a Escola de Soza, por 25,00 €/aluno/mês; ---------------------- 

• 19 alunos da Escola do 1º CEB do Fontão, para a Escola de Salgueiro, por 30,00 €/aluno/mês. -------------- 

8 - 15ª 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 15ª 

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

60.000,00 €, 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. -------------------------------------------------------------------------------------- 

9 - 15ª 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 15ª alteração ao 

orçamento da despesa que apresenta tanto nos reforços como nas anulações, o montante de 109.000,00 €, 

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

10 - TERRENO ADQUIRIDO A JOSÉ CREOULO PRIOR E ESPOSA, DESTINADO À CONSTRUÇÃO 



  

DE SEDE DOS ESCUTEIROS DE PONTE DE VAGOS – RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DO SR. 

PRESIDENTE DA CÂMARA – Presente o despacho do Sr. Presidente datado de 15/10/07, que ordenou o 

pagamento ao Sr. José Creoulo Prior, residente em Ponte de Vagos, da quantia de 950,00 €, referente à diferença 

de área verificada no terreno que a Câmara Municipal lhe adquiriu, por escritura de 05/07/2006, destinado à 

construção da sede dos Escuteiros da Ponte de Vagos, uma vez que a área real do terreno é superior em 190 m2 à 

área que se encontra inscrita na matriz (art.º 1272/Ponte de Vagos), e a deliberação que autorizou a aquisição, 

refere que o terreno era adquirido ao preço de 5,00 €/m2. --------------------------------------------------------------------- 

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

11 - 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 12/10/2007 a 

25/10/2007, cuja relação descriminada dos mesmos é dada aqui como inteiramente reproduzida e fica junto à 

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

12 – 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 - “DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E PLUVAIS DE SANTA CATARINA” – PROC.º N.º 6.2.2-

07/2004 – TRABALHOS A MAIS N.º 04 – Presente a informação técnica datada de 09/10/2007, na qual é dado a 

conhecer, que na obra supramencionada, vão existir trabalhos a mais no valor de 5.215,43 €, referentes à execução 

de travessia em ferro fundido, junto ao pontão da ribeira de Mesas. --------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar os trabalhos mais no valor de 5.215,43 €, mais 

IVA, de acordo com a informação técnica. --------------------------------------------------------------------------------------- 

2 - “DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E PLUVAIS DE SANTA CATARINA” – PROC.º N.º 6.2.2-

07/2004 – TRABALHOS A MAIS N.º 05 – Presente a informação técnica datada de 10/10/2007, na qual é dado a 

conhecer, que na obra supramencionada, vão existir trabalhos a mais no valor de 2.840,70 €, referentes à execução 

de um subcolector residual para ligação de ramais domiciliários de Santa Catarina. -------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar os trabalhos mais no valor de 2.840,70 €, mais 

IVA, de acordo com a informação técnica. --------------------------------------------------------------------------------------- 

3 - “BENEFICIAÇÃO DE CRUZAMENTOS NA ESTRADA DE ALTA TENSÃO” PROC.º N.º 6.2.2-

06/2005 – CONTA FINAL – Presente a conta final da empreitada supramencionada. ----------------------------------- 

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

4 - ETAR DE SALGUEIRO – PROC.º N.º 6.2.2-06/2007 – APROVAÇÃO DO PLANO DE SEGURANÇA E 

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

Presidente datado de 11/10/2007, que aprovou na totalidade, o Plano de Segurança e Saúde da obra em epígrafe. --- 



 
 
 
 
 
 

 

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

DA BOA HORA – PROC.º N.º 6.2.2-04/2006 – APROVAÇÃO DO PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE – 

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

de 18/10/2007, que aprovou na totalidade, o Plano de Segurança e Saúde da obra mencionada em epígrafe. ---------- 

6 - NOMEAÇÃO DO COORDENADOR DE SEGURANÇA E SAÚDE EM OBRA – RATIFICAÇÃO – A 

Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente, que nomeou para exercer a 

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

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

• “ETAR de Salgueiro” – processo n.º 6.2.2-06/2007, com data de despacho de 09/10/2007. ------------------- 

7 - “BENEFICIAÇÃO DE CRUZAMENTOS NA ESTRADA DE ALTA TENSÃO” – PROC.º N.º 6.2.2-

06/2005 – AUTO DE RECEPÇÃO PROVISÓRIA – Presente o auto de recepção provisória da obra mencionada 

em epigrafe. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

8 - RECEPÇÃO DEFINITIVA DE EMPREITADAS – Presentes os autos de recepção definitivas das obras, a 

seguir mencionadas: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Rua dos Machados (Vagos) – Proc.º n.º 6.2.2-29/2000; ------------------------------------------------------------- 

• Rua Ângelo Vidal Almeida Ribeiro – 2 Troços (Vagos) – Proc.º n.º 6.2.2-32/2000; ---------------------------- 

• Rua do Poço Balão em Lombomeão (Vagos) – Proc.º n.º 6.2.2-35/2000; ---------------------------------------- 

• Alargamento da Estrada de Santa Catarina a Mesas (Santa Catarina); Proc.º n.º 6.2.2-05/1999; -------------- 

• Estrada dos Cabeços até à EN 334 (Covão do Lobo) – Proc.º n.º 6.2.2-20/2000; -------------------------------- 

• Beneficiação da Rua do Tojeiro (Gafanha da Boa Hora) – Proc.º n.º 6.2.2-28/2000; --------------------------- 

• Rua dos Correios (Gafanha da Boa Hora) – Proc.º n.º 6.2.2-26/2000; --------------------------------------------- 

• Alcatroamento da Estrada dos Pardeiros ao Rio Tinto (Santa Catarina) – Proc.º n.º 6.2.2-22/2000. ---------- 

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

9 - RECEPÇÃO PROVISÓRIA E CONTA FINAL DE EMPREITADAS – Presentes os autos de recepção 

provisória e contas finais das empreitadas, a seguir mencionadas: ----------------------------------------------------------- 

• Rua de São Pedro – Cabecinhas (Calvão) – Proc.º n.º 6.2.2-09/2006; --------------------------------------------- 

• Rua do Carvalhal / Casa do Povo (Fonte de Angeão) – Proc.º n.º 6.2.2-10/2006; ------------------------------- 

• Rua Principal de Carvalhais (Ponte de Vagos) – Proc.º n.º 6.2.2-13/2006; --------------------------------------- 

• Beneficiação da Estrada do João Simões/Cabine do Boco (Soza) – Proc.º n.º 6.2.2-19/2006. ----------------- 

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

10 - “DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E PLUVIAIS DE SANTA CATARINA” PROC.º N.º 6.2.2-



  

07/2004 – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO N.º 1 – Presente a informação técnica datada de 09/10/2007, que 

anexa informação da Fiscalização, empresa Pedro Tavares, Lda., com referência à proposta de alteração das caixas 

de visita da obra supramencionada. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar a proposta. ----------------------------------------------- 

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

18/2004 – CORRECÇÃO DOS TRABALHOS A MAIS N.º 01 E N.º 04 – Presente a informação técnica datada 

de 17/10/2007, que anexa informação do Empreiteiro da obra em epígrafe, na qual solicita a correcção das 

propostas de trabalhos a mais face a supressão de trabalhos. ------------------------------------------------------------------ 

-------- Mais informa, que foram suprimidos os trabalhos descritos nos artigos 1 e 2 da proposta de trabalhos a mais 

n.º 01 e os trabalhos descritos no artigo 7 da proposta a mais n.º 04. --------------------------------------------------------- 

-------- Assim a proposta de trabalhos a mais n.º 01, aprovada em reunião de 13/04/2007, que apresentava o valor 

de 26.835,00 €, é corrigida para a importância de 5.435,00 €, e a proposta de trabalhos a mais n.º 04, aprovada em 

reunião de 08/06/2007, que apresentava o valor de 2.135,96 € é corrigida para a importância de 1.569,26 €. --------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar a correcção das propostas de trabalhos a mais n.º 

01 e 04, respectivamente nos valores de 5.435,00 € e 1.569,26 €, mais IVA, de acordo com a informação técnica de 

17/10/2007. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12 - NOMEAÇÃO DE COORDENADOR DE SEGURANÇA E SAÚDE EM OBRA – RATIFICAÇÃO – A 

Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente, que nomeou para exercer a 

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

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

• “Arranjos Exteriores do Bairro Dr. Pedro Guimarães” – processo n.º 6.2.2-01/2007, com data de despacho 

de 23/10/2007. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

13 - NOMEAÇÃO DE COORDENADOR DE SEGURANÇA E SAÚDE EM OBRA – RATIFICAÇÃO – A 

Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente, que nomeou para exercer a 

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

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

• “Construção de Arquivo/Recepção/Abrigo Automóvel no Edifício da Câmara Municipal” – processo n.º 

6.2.2-03/2007, com data de despacho de 23/10/2007. --------------------------------------------------------------- 

C – OBRAS PARTICULARES 

1 - PAULO JORGE SARABANDO CASAL – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC.º N.º 164/06 – Presente o 

processo de informação prévia nº 164/06 de que é requerente Paulo Jorge Sarabando Casal, residente na Avenida 

José Estevão, nº 622 – 2º Esq., na Gafanha da Nazaré, concelho de Ílhavo, que pretende construir uma moradia 

unifamiliar de r/c, sótão e anexos, num terreno sito na Rua dos Cardais, em de Vagos. ----------------------------------- 



 
 
 
 
 
 

 

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

condições impostas pelo ofício n.º 835, de 24/04/07 da EDP e demais condições da informação técnica, datada do 

dia 10/10/2007. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 - BASÍLIO FERREIRA – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC.º N.º 74/07 – Presente o processo de 

informação prévia nº 74/07 de que é requerente Basílio Ferreira, residente na Rua dos Pandeirinhos, nº 1, lugar de 

Cabecinhas, freguesia de Calvão, que pretende construir uma moradia unifamiliar com alpendre de estacionamento 

e muros, num terreno sito na Rua da Amizade, no referido lugar de Cabecinhas. ------------------------------------------ 

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

condições da informação técnica, datada do dia 08/10/2007. ------------------------------------------------------------------ 

3 - MARIA LUCINDA ROCHA CAPELA FRADE – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC.º N.º124/07 – 

Presente o processo de informação prévia nº 124/07 de que é requerente Maria Lucinda Rocha Capela Frade, 

residente na Rua das Padeiras, nº 21, lugar de Lameiro do Mar, freguesia de Santo António de Vagos, que pretende 

construir uns anexos no referido lugar de Lameiro do Mar. ------------------------------------------------------------------- 

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

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

4 - RUTE ISABEL MOITAS ANTÓNIO – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC.º N.º127/07 – Presente o 

processo de informação prévia nº 127/07 de que é requerente Rute Isabel Moitas António, residente na Rua Dr. 

Santos, nº 37, lugar de Corgo do Seixo de Baixo, freguesia de Santo António de Vagos, que pretende construir uma 

moradia, garagem e muros no referido lugar de Corgo do Seixo de Baixo. ------------------------------------------------- 

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

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

5 - ELSA MARGARIDA PEREIRA SILVA – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC.º N.º126/07 – Presente o 

processo de informação prévia nº 126/07 de que é requerente Elsa Margarida Pereira Silva, residente na Rua da 

Caneira, nº 51, lugar de Choca do Mar, freguesia de Calvão, que pretende construir uma moradia, anexos e muros, 

sita na Rua São Pedro, lugar de Cabecinhas, freguesia de Calvão. ----------------------------------------------------------- 

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

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

6 - ARMANDO GONÇALVES MARTINS VIANA – LOTEAMENTO URBANO – PROC.º N.º 11/07 – 

Presente o processo de loteamento urbano nº 11/07, de que é requerente Armando Gonçalves Martins Viana, 

residente na Rua Dr. Mendes Correia (Pai), nº 228, em Vagos, que requer o loteamento de um terreno de que é 

proprietário, sito em Salgueiro, freguesia de Soza. ------------------------------------------------------------------------------ 

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



  

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

7 - IRENE DE JESUS FRADE LANCHA, LISETE DE JESUS BATISTA PIRES, CARLA ISABEL DOS 

SANTOS FRADE E ANTÓNIO SIMÕES FRADE – PROCESSO DE LOTEAMENTO – PROC.º N.º 2/2000 

– A Câmara Municipal delibera, no seguimento da informação da Junta de Freguesia de Fonte de Angeão, ratificar 

o despacho do Sr. Presidente da Câmara, datado de 08/04/2005. ------------------------------------------------------------- 

-------- Delibera ainda receber definitivamente as obras executadas pelos requerentes e posteriormente alteradas 

pela Junta de Freguesia, porquanto não lhes é imputável o facto da Junta de Freguesia de Fonte de Angeão e a 

Câmara Municipal, terem decidido urbanizar e fazer passeios em toda a Rua Sá Carneiro, em ambos dos os seus 

lados, de forma homogénea. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 - PEDRO DANIEL SANTOS CAPELA – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC.º N.º 106/07 – Presente o 

processo de informação prévia nº 106/07 de que é requerente Pedro Daniel Santos Capela, residente na Rua Padre 

José Capela, nº 131, lugar de Lomba, freguesia de Santo António de Vagos, que pretende construir moradia e 

muros, na Rua das Carreirinhas, no referido lugar e freguesia. ---------------------------------------------------------------- 

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

condições da informação técnica, datada do dia 24/10/2007. ------------------------------------------------------------------ 

2 - CONSTRUÇÃO DA PISCINA DE ALTA COMPETIÇÃO – 2ª FASE – PROJECTO ELÉCTRICO – 

APROVAÇÃO – Presente a informação técnica datada de 25/10/2007, que anexa o projecto da obra em epígrafe, 

a fim de ser aprovado. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o Projecto Eléctrico da obra “Construção da 

Piscina de Alta Competição – 2ª Fase”. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

3 - “EQUIPAMENTO DE APOIO SOCIAL E ADMINISTRATIVO NA ZONA INDUSTRIAL DE 

VAGOS” – PROC.º N.º 6.2.2-19/2004 – TRABALHOS A MAIS E A MENOS N.º 02 – Presente a informação 

técnica datada de 23/10/2007, na qual é dado a conhecer, que na obra supramencionada, vão existir trabalhos a 

mais no valor de 40.692,93 €, referentes ao fornecimento e montagem de tectos falsos nas zonas previstas pela 

arquitectura, e fornecimento de tectos falsos na zona da cozinha e compartimentos anexos, resultando também 

trabalhos a menos no valor de 10.903,73€. --------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar os trabalhos mais no valor de 40.692,93 €, mais 

IVA, e trabalhos a menos no valor de 10.903,73 €, mais IVA. ---------------------------------------------------------------- 



 
 
 
 
 
 

 

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

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

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

presentes e por mim _______________________________________Chefe de Divisão Administrativa, tendo 

terminado a reunião às dezasseis horas e trinta e cinco minutos. -------------------------------------------------------------- 

 


