
 

 

ACTA Nº 20 

Acta da Reunião Ordinária do dia 27 de Outubro de 2006 

--------- No dia 27 de Outubro de 2006, pelas catorze horas e cinquenta e cinco minutos, no Edifício dos Paços do 

Concelho de Vagos, na Sala de Reuniões, reuniu ordinariamente, em sessão pública, 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, Senhor 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. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

de 12 de Outubro de 2006. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ORDEM DO DIA 

A - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 

1 - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA - Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 26 de 

Outubro de 2006, o qual acusa um saldo em dinheiro de 379 413,03 €, a Câmara Municipal dele tomou 

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

2 – LEGISLAÇÃO PUBLICADA: 

Portaria nº 1055/2006 – Considera praias marítimas as designadas como zonas balneares e costeiras e praias 

fluviais e lacustres as designadas como zonas balneares interiores. ----------------------------------------------------------- 

3 – JUNTA DE FREGUESIA DA GAFANHA DA BOA-HORA – LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE 

BALNERÁRIOS DA PRAIA E PARQUE DE MERENDAS DA VAGUEIRA – PEDIDO DE SUBSÍDIO  – 

Presente o ofício nº 53/2006, datado de 04/10/2006, da Junta de Freguesia de Gafanha da Boa-Hora, no qual solicita 

a atribuição de subsídio para fazer face às despesas efectuadas com a manutenção e limpeza dos balneários da Praia 

da Vagueira e do Parque de Merendas, na importância de 3 566,70 €.--------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir o subsídio solicitado. -----------------------------------

4 – ASSOCIAÇÃO DA TUNA REGIONAL ATÉKAMORTENUSAFINE – PEDIDO DE SUBÍDIO – A 

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

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

5 – COMISSÃO DE MELHORAMENTOS DOS LUGARES DE LOMBA, CORGO DO SEIXO DE BAIXO, 

CORGO DO SEIXO DE CIMA, LAMEIRO DO MAR, LAMEIRO DA SERRA E QUINTÃ – PARQUE 

INFANTIL DE SANTO ANTÓNIO – PEDIDO DE SUBSÍDIO – Por deliberação de 24/03/2006, a Câmara 

Municipal solicitou à Comissão de Melhoramentos mencionada em epígrafe, a apresentação de fotocópias das 

facturas referentes às despesas efectuadas com a instalação de iluminação da zona envolvente do Parque Infantil de 

Santo António, para posterior deliberação sobre a atribuição do subsídio. ---------------------------------------------------

--------- Recebidos os referidos documentos, delibera, a Câmara Municipal, por unanimidade, atribuir o subsídio 

aquela Comissão de Melhoramentos no valor de 4 549,60 €. ------------------------------------------------------------------

6 – LIGA PORTUGUESA CONTRA O CANCRO – NÚCLEO REGIONAL DO CENTRO – PEDIDO DE 



  

SUBSÍDIO – Presentes os ofícios da Liga Portuguesa Contra o Cancro – Núcleo Regional do Centro a solicitar 

autorização para a realização do peditório nos dias 1 a 4 de Novembro próximo e atribuição de um subsídio 

destinado às actividades do Núcleo, bem como para a construção da sede. --------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, solicitar informação sobre a localização da sede e custos 

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

7 - COMISSÃO ORGANIZADORA DO “ CONGRESSO DO SERVIÇO DE URGÊNCIA DO HOSPITAL 

INFANTE DOM PEDRO” DE AVEIRO – PEDIDO DE SUBSÍDIO – Presente o ofício da Comissão 

Organizadora do Congresso, a solicitar a atribuição de um subsídio destinado à realização do evento, o qual decorre 

nos dias 9, 10, e 11 de Novembro próximo. --------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir à Casa do Pessoal do Hospital Infante D. Pedro de 

Aveiro, o subsídio de 1 000,00 €, para o efeito. --------------------------------------------------------------------------- 

8 – COBRANÇA DE DÍVIDAS DE ÁGUA – PRESCRIÇÃO - A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, 

alargar os efeitos da deliberação de 14/11/2005 a todas as facturas que se achem prescritas, de acordo com o 

preceituado no nº 1, do artº 10º, da Lei nº 23/96, de 26/07/1996. -------------------------------------------------------------- 

9 – EPADRV – ESCOLA PROFISSIONAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DE 

VAGOS – CEDÊNCIA DE TERRENO – Presente o ofício nº 407/06, datado de 09/10/2006, da Escola 

Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Vagos, informando que apesar da deliberação da Câmara 

Municipal de 28/07/06, autorizar o alargamento da área de cultivo na Zona onde a Escola possui a sua estrutura de 

apoio aos diversos cursos, EPADRV, considera imprescindível para o seu funcionamento que a Câmara autorize, o 

uso de parte da área adstrita ao talhão 43. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

• Considerando o já deliberado para os lotes 1 e 2 do Plano de Pormenor da Gafanha da Boa-Hora, a favor da 

requerente; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Considerando que se mantêm válidos para o presente os fundamentos que sustentaram o anteriormente 

deliberado; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Considerando que a expansão do uso do solo para fins agrícolas e agricultura biológica – se estende apenas 

dentro do talhão 43, já afectado por aqueles dois lotes e em áreas cujo relevo e coberto vegetal, nomeadamente com 

fraca densidade florestal, a Câmara Municipal delibera, por unanimidade, não ver inconveniente em afectar parte da 

área do talhão 43 ao uso pretendido, nas seguintes condições: -----------------------------------------------------------------

--------- 1 – A localização incidir sobre áreas que não importem a mobilização de solos; ---------------------------------

--------- 2 – Incidir sobre áreas de fraca densidade florestal; -------------------------------------------------------------------

--------- 3 – Ser obtida, previamente, a autorização da Direcção Geral dos Recursos Florestais, Entidade Gestora da 

área em questão, porquanto apesar da propriedade ser do Município de Vagos a mesma se acha sob servidão do 

Regime Florestal Parcial. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10 – CENTRO DE ACÇÃO SOCIAL DE COVÃO DO LOBO – CEDÊNCIA DE TERRENO PARA 

CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO SOCIAL DA INSTITUIÇÃO – A Câmara Municipal delibera, por 

unanimidade, efectuar a doação ao Centro de Acção Social de Covão do Lobo, do terreno inscrito na matriz rústica 

da freguesia de Covão do Lobo,  sob o nº 2994, com a área de 1120m2, para construção da 2ª Fase do Complexo 

Social da instituição, não carecendo a mesma de autorização da Assembleia Municipal, nos termos da legislação em 

vigor. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



  

11 – AQUISIÇÃO DE TERRENOS DESTINADO À CONSTRUÇÃO DO POLO-EDUCATIVO DE 

SOZA/OUCA – Seguidamente a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, adquirir os prédios abaixo 

indicados, destinados à construção do Polo Educativo de Soza/Ouca: --------------------------------------------------------

--------- 1 – A Rubens Amaral, viúvo, e Carlos Alberto de Oliveira Soares, casado com Élia Maria de Oliveira 

Amaral, residentes em Ouca, dois prédios rústicos sitos na freguesia de Ouca, inscritos na matriz sob os artigos 

1124 e 1125, respectivamente, com as áreas de 500,00 m2 e 2235,00 m2, sendo o preço de venda do primeiro de     

2 000,00 € e do segundo de 8 940,00 €; ------------------------------------------------------------------------------------------   

--------- 2 – A Maria Alice de Oliveira, viúva e Carlos Alberto de Oliveira Soares, casado com Élia Maria de 

Oliveira Amaral e Manuel Jorge de Oliveira Soares, residentes em Ouca, um prédio rústico  sito na freguesia de 

Ouca inscrito na matriz sob o artigo 1126, com a área de 6683,00 m2, pelo preço de 26 732,00 €; ----------------------

--------- 3 – A Audília de Jesus Rocha, viúva, António Duarte Rocha Oliveira Fontes, casado com Paula Maria 

Correia Rodrigues Fontes e Ermelinda Maria Rocha Oliveira Fontes, residentes em Ouca, um prédio rústico sito na 

freguesia de Ouca, inscrito na matriz sob o artigo 1127, com a área de 5390,00 m2, pelo preço de 21 560,00 € ------

12 – CONTRACÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ATÉ 950,000 €UROS -  Presente a  informação do 

Departamento de Administração Geral, datado de 27/10/2006, no qual é dada a conhecer as diversas consultas 

efectuadas às instituições bancárias para a contratação do empréstimo supramencionado, constatando-se que a 

proposta mais vantajosa para o município, foi a apresentada pelo Banco BPI, cuja taxa de juro é a correspondente à 

Euribor a 6 meses acrescida de um spread de 0,080% para a totalidade do prazo, sendo por isso a que apresenta a 

menor taxa de juro em todo o prazo de amortização. ----------------------------------------------------------------------------

--------- Com base na referida informação a Câmara Municipal delibera, por unanimidade, para efeitos do disposto 

na alínea d), do nº 2 do artº 53º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5-A/2002, 

de 11 de Janeiro, propor à Assembleia Municipal a aprovação da contratação do referido empréstimo ao Banco BPI, 

nas condições constantes da proposta apresentada e nas condições do contrato de empréstimo que vier a ser 

celebrado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

13 – PEDIDO DE TRANSPORTES DE TAXI, PARA UTENTES QUE FREQUENTAM O CASCI DE 

ÍLHAVO – Seguidamente foram presentes os pedidos de Eugénia Maria de Jesus Carvalhais, residente em Ponte 

de Vagos, Rosa Donzília Matias dos Santos, residente em Ponte de Vagos, Maria Emília Matias da Rocha, residente 

em Sanchequias e Laurindo dos Santos Rosa, residente em Ponte de Vagos, a solicitarem o pagamento do 

transporte de utentes do CASCI de Ílhavo, da residência até Vagos e vice-versa, local onde apanham a carrinha 

daquela instituição. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal nos termos da legislação em vigor e de informação social anexa ao processo, delibera, 

por unanimidade, ser sua intenção indeferir os pedidos dos requerentes Laurindo dos Santos Rosa, Maria Emília 

Matias da Rocha, Rosa Donzília Matias dos Santos e Eugénia Maria de Jesus Gomes Carvalhais, porquanto todos 

os utentes para que se pretende o apoio social se acham fora da frequência da escolaridade obrigatória, fora do 

ensino secundário, sendo maiores e beneficiários da Segurança Social. ------------------------------------------------------

----------------- Notifiquem-se os requerentes para reclamarem, querendo, nos termos dos artºs 100º e 101º do 

C.P.A., no prazo de 10 dias. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------  

14 – 13ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA PARA O ANO DE 2006 – RATIFICAÇÃO – Nos 



  

termos do disposto na alínea d) do nº2 do artº 64º do Decreto-Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada de 

republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar a 13ª 

alteração ao orçamento que apresenta tanto nas inscrições como nas anulações, o montante de 37 500,00 €, 

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 nº1 do artº 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. --------------------------------------------------------------------------------------------------

15 – 11ª ALTERAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS PARA O ANO DE 2006 – 

RATIFICAÇÃO – Nos termos do disposto na alínea d) do nº2 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 11ª alteração ao plano plurianual de investimentos que apresenta tanto nas inscrições como 

nas anulações, o montante de 2 000,00€, 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 artº 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. ------------------------------------------------------

16 – 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 12/10/2006 a 

27/10/2006, cuja relação descriminada dos mesmos é dada aqui como inteiramente reproduzida junto à minuta da 

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

17 – 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 PLUVIAIS DE SANTA CATARINA – PROC. Nº 6.2.2-

07/2004 – PROGRAMA DE TRABALHOS – APROVAÇÃO -  A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, 

aprovar o “ Programa de Trabalhos” proposto pelo empreiteiro, com referência à obra  de “ Drenagem de Águas 

Residuais e Pluviais de Santa Catarina”. ------------------------------------------------------------------------------------------

2 – ESCOLA DO 1º CEB DE CALVÃO – PROC. 6.2.2-07/2005 – PROPOSTA DE TRABALHOS A MAIS  – 

Presente a informação técnica datada de 11/10/2006, no qual é dado a conhecer que o empreiteiro da obra 

supramencionada apresentou proposta de preços para o fornecimento e aplicação de rodapés interiores  em ladrilho 

nas escadas, uma vez que estes não estão previstos no mapa de quantidades da obra. O trabalho a mais descrito tem 

o valor de 390,00€. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal deliberada, por unanimidade, aprovar os trabalhos a mais no valor de 390,00€, mais 

IVA, nos termos da informação técnica. ------------------------------------------------------------------------------------------

3 – RECEPÇÃO DEFINITIVA DE DIVERSAS EMPREITADAS – RUA DO POSTO MÉDICO DA 

LAVANDEIRA – (SOZA) (PROC. Nº 6.2.2-13/2000); ALCATROAMENTO DO CAMINHO DOS 

MOINHOS (SANTO ANDRÉ) (PROC. Nº 6.2.2.-19/2000); BENEFICIAÇÃO DA RUA DO FONTENÁRIO, 

EM LOMBOMEÃO –(PROC. Nº 6.2.2-30/2000); ALCATROAMENTO DA RUA DAS ABELHAS, EM 

LOMBOMEÃO (PROC. Nº 6.2.2-34/2000) – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, homologar os 

autos de Recepção Definitiva das Empreitadas mencionadas em epígrafe e ordenar a restituição das quantias retidas 



  

a título de caução, se existirem. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

4 – CONSTRUÇÃO DE SALAS DE ATL NA VIGIA- PROC. Nº 6.2.2-08/2000 – RECEPÇÃO DEFINITIVA 

– A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, homologar o auto de Recepção Definitiva da Empreitada em 

epígrafe e ordenar a restituição das quantias retidas a título de caução, se existirem. --------------------------------------

5 – AMPLIAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DA ESCOLA PRÉ-PRIMÁRIA DE SANCHEQUIAS – PROC. Nº 

6.2.2-10/2000 – RECEPÇÃO DEFINITIVA – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, homologar o auto 

de Recepção Definitiva da Empreitada em epígrafe e ordenar a restituição das quantias retidas a título de caução, se 

existirem. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6 – ESCOLA DO 1º CEB DE CALVÃO – PROC. 6.2.2-07/2005 – TRABALHOS A MAIS E TRABALHOS A 

MENOS – Presente a informação técnica datada de 17/10/2006, na qual é dado a conhecer que o empreiteiro da 

obra supramencionada apresentou proposta de preços para a montagem de todas as caixilharias que foram retiradas 

para a execução da obra, uma vez que este trabalho não está contemplado no mapa de quantidades, pelo que 

existem trabalhos a mais no valor de 2 160,00€ e trabalhos a menos no valor de 686,94 €. -------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar os trabalhos a mais e a menos, respectivamente no 

valor de 2 160,00 e 686,94 €, mais IVA, nos termos da informação técnica. ------------------------------------------------

7 – ESCOLA DO 1º CEB DE CALVÃO – PROC. 6.2.2-07/2005 – TRABALHOS A MAIS – Presente a 

informação técnica datada de 17/10/2006, na qual o empreiteiro da obra supramencionada apresentou proposta de 

preços para o fornecimento e montagem de duas portas interiores nos anexos sob as escadas, por não estarem 

previstas no mapa de quantidades, pelo que existem trabalhos a mais no valor de 428,00€. ------------------------------

--------- A Câmara Municipal, delibera, por unanimidade, aprovar os trabalhos a mais no valor de 428,00 €, mais 

IVA. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

C – OBRAS PARTICULARES 

1 – FLORENTINO JOÃO ROCHA BARROS – INFORMAÇÃO PRÉVIA - PROCº Nº 66/2006 - 

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

Câmara, datado de 10/10/2006, que aprovou o processo de informação prévia nº 66/2006, de que é  requerente o Sr. 

Florentino João Rocha Barros, residente em Salgueiro. -------------------------------------------------------------------------

2 – MÁRIO LUIS DA ROCHA – DESTAQUE DE PARCELA DE TERRENO – PROCESSO Nº 11/2006- 

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

de 11/10/2006, que deferiu o destaque de uma parcela  de terreno, processo nº 11/2006, de que é requerente Mário 

Luís da Rocha, residente em Vagos. -----------------------------------------------------------------------------------------------

3 – FERREIRAS, LDA – ALVARÁ LOTEAMENTO 22/1989 – 1ª FASE – Presente o processo de loteamento 

mencionado em epígrafe, tendo a Câmara Municipal deliberado, por unanimidade, aceitar as alterações introduzidas 

nos arranjos exteriores do loteamento e notificar o requerente a apresentar as telas finais e a dar cumprimento ao 

ponto 3 da informação técnica datada de 28/07/2006. ---------------------------------------------------------------------------   

4 – ZONA INDUSTRIAL DO FONTÃO – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, proceder à 

elaboração da proposta do Plano de Pormenor para a área da Zona Industrial do Fontão, prevista em OPG, no 

âmbito  da 1ª Revisão do P.D.M. de Vagos, em sede final de aprovação, nos termos dos pontos 1. e 2. da 

informação técnica que é fundamentação e procedimento, a qual se dá aqui como inteiramente reproduzida, e fica 

anexa à presente acta. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



  

5 – REVISÃO DO PLANO DE PORMENOR DA PRAIA DA VAGUEIRA – RETIFICAÇÃO  – A Câmara 

Municipal delibera, por unanimidade, retificar a deliberação de 27/06/2003, que deliberando iniciar o processo de 

alteração do Plano de Pormenor da Praia da Vagueira, deveria ter deliberado iniciar o processo de Revisão do Plano 

de Pormenor da Praia da Vagueira. Assim se retificando. ----------------------------------------------------------------------

6 – PROPOSTA DE REVISÃO DO PLANO DE URBANIZAÇÃO DE VAGOS – A Câmara Municipal 

delibera, por unanimidade, dar início ao processo de revisão do Plano de Urbanização de Vagos atenta a clara 

oportunidade e justificação da mesma, conforme informação técnica, a qual se dá aqui como inteiramente 

reproduzida e fica anexa à presente acta. ------------------------------------------------------------------------------------------

7 – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO PLANO DE PORMENOR DA ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS – 

A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, dar início ao processo de alteração ao Plano de Pormenor da Zona 

Industrial de Vagos atenta a clara oportunidade e justificação da mesma, conforme informação técnica, a qual se dá 

aqui como inteiramente reproduzida e fica anexa à presente acta. ------------------------------------------------------------

E – EXTRAS 

1 – MANUEL CUSTÓDIO DA SILVA BARREIRA – RECLAMAÇÃO CONTRA PAINEL 

PUBLICITÁRIO EM SANTA CATARINA – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ordenar a 

remoção do espaço público, do painel publicitário não licenciado, no prazo de 10 dias seguidos, sito na Rua da Vila, 

em Santa Catarina, propriedade do Sr. Paulo Santos Martins, sob cominação de não o fazendo os Serviços 

Operativos da Câmara Municipal o efectuarem a expensas do proprietário, caso este não efectue a remoção. ---------

--------- Remeta-se aos Serviços Operativos. -------------------------------------------------------------------------------------

--------- Notifiquem-se o reclamante e o reclamado. ---------------------------------------------------------------------------- 

2 – PEDRO JOSÉ PAIVA PEREIRA – LICENCIAMENTO DE OBRAS PARTICULARES - PROC. Nº 

212/06- Presente o processo de obras supramencionado, de que é requerente Pedro José Paiva Pereira, residente na 

Gafanha da Boa-Hora, o qual no seguimento da deliberação da Câmara Municipal de 12/10/2006, informa que 

pretende a construção do muro de divisão, com altura de 2 metros, elevando-o com elementos vazados até à altura 

de 3 metros. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido de construção do muro, conforme o acima 

exposto, 2 metros de altura, até 3 metros com elementos vazados. ------------------------------------------------------------

3 – ESCOLA DO 1º CEB DE CALVÃO – PROC. Nº 6.2.2-07/2005 – TRABALHOS A MAIS – Presente a 

informação técnica datada de 17/10/2006, a dar conhecimento que o empreiteiro executou 4 caixas de visita das 

instalações eléctricas, para cumprir o projecto, apesar do mapa de quantidades só prever 3, existindo, por isso, 

trabalhos a mais no valor de 160,50 €. ---------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar os trabalhos a mais no valor de 160,50€, mais 

IVA, de acordo com a informação técnica datada de 17/10/2006.------------------------------------------------------------- 

--------- Período reservado ao Público – não houve por não se encontrar na sala qualquer munícipe a assistir à 

reunião. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

--------- 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 16,20 horas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 


