
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTA Nº21/07 

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DO DIA 9 DE NOVEMBRO DE 2007 

--------- No dia 9 de Novembro 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 Vice-Presidente Dr. Carlos 

Manuel Simões Neves, e dos Senhores Vereadores, Dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha, Fernando Ferreira Capela, 

Manuel Augusto Silva Frade, Victor Oliveira Santos, Marco António Ferreira Domingues. Assistiu à reunião a 

Senhora D. Maria Eugénia Ribeiro Martins Rosa, Chefe de Divisão Administrativa. -------------------------------------- 

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

do dia 26 de Outubro de 2007. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

FALTAS E JUSTIFICAÇÃO: Não esteve presente no inicio da Reunião o Sr. Presidente da Câmara, em virtude 

de se encontrar numa reunião a decorrer no seu gabinete na Câmara Municipal. Na devida altura dar-se-á 

conhecimento da entrada do Sr. Presidente 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 8 de 

Novembro de 2007, o qual acusa um saldo em dinheiro de 169.270,81 €. A Câmara Municipal dele tomou 

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

2 - LEGISLAÇÃO PUBLICADA –  

• Decreto-Lei n.º 353/2007, de 26 de Outubro – Estabelece o procedimento de delimitação do domínio 

público hídrico. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

Presente o ofício nº 281/07 EPNA, datado de 05/10/2007, da Equipa de Protecção da Natureza e Ambiente 

(EPNA), da Guarda Nacional Republicana de Aveiro, que remete os autos de noticia de contra ordenação, abaixo 

mencionados: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) Auto de noticia de contra ordenação nº 217/07, levantado contra Manuel Adérito Ferreira dos Santos 

Faneca, residente em Rua de Santo António, Ponte de Vagos, por não possuir o Alvará de Licença de 

Utilização, para a sua oficina de automóveis denominada “VOGOCAR”, sita em Ponte de Vagos. ---------- 

b) Auto de noticia de contra ordenação nº 222/07, levantado contra Maria Dorinda Oliveira Simões, 

residente em Rua dos Emigrantes, nº 38, Ponte de Vagos, pela construção de uma habitação, sem que para 



  

o efeito tivesse afixado no exterior de forma visível o aviso que publicita o alvará. ---------------------------- 

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

já nomeado, Dr. Pedro Samagaio, relativamente aos autos de notícia de contra ordenação nºs 217/07 e 222/07. ----- 

4 - JOÃO EVANGELISTA SIMÕES – HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE SNACK-BAR 

DENOMINADO “EL CARIBE” – Presente o ofício datado de 16/10/2007, de João Evangelista Simões, 

explorador do estabelecimento de snack-bar denominado “El Caribe”, sito na Avenida Claudino Santos Costa, 

Praia da Vagueira, no qual informa a Câmara Municipal que deixou de exercer as actividades de música, música ao 

vivo e karaoke, no referido estabelecimento, pelo que solicita que para o mesmo seja deferido o horário normal de 

funcionamento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, que o horário de funcionamento do estabelecimento seja o 

seguinte: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Abertura às 08:00 horas; ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Encerramento às 02:00 horas. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

5 - EPADRV – ESCOLA PROFISSIONAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DE 

VAGOS – PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO – PARA DEPOSITAR EFLUENTES NA ESTAÇÃO 

ELEVATÓRIA JUNTO AO POSTO DOS MARINHEIROS NA VAGUEIRA – Presente o ofício nº FS-

375/07, da EPADRV, a informar que a Escola está equipada com estruturas de apoio ao seu funcionamento que 

produzem efluentes líquidos, não utilizáveis nos terrenos agrícolas, nomeadamente da ordenha/sala de leite, 

balneários e cozinha. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Mais informa, que a zona onde está implantada a escola não existe sistema de saneamento básico, pelo que 

solicita autorização para depositar, quando necessário, esses efluentes na estação elevatória junto ao Posto dos 

Marinheiros na Vagueira, sendo o transporte da sua responsabilidade. ------------------------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, autorizar o depósito de efluentes na estação elevatória 

junto ao Posto dos Marinheiros. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

PRÍNCIPE – PORTUGAL – PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE AJUDA AOS ESTUDANTES DE S.TOMÉ E 

PRÍNCIPE QUE FREQUENTAM A ESCOLA PROFISSIONAL DE AGRICULTURA E 

DESENVOLVIMENTO RURAL DE VAGOS – Presente o ofício datado de 09/10/2007, 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 dos alunos de S. Tomé e Príncipe que frequentam a Escola. ------------------------------------ 



 

 

 

 

 

 

 

7 - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VAGOS – PEDIDO DE SUBSÍDIO – Presente o ofício nº 1721, 

datado de 09/10/2007, a solicitar um subsídio para obras de requalificação da Escola C+S de Vagos, 

nomeadamente: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Requalificação dos balneários; ------------------------------------------------------------------------------------------ 

• Construção de um telheiro nas traseiras dos balneários; ------------------------------------------------------------- 

• Equipar a Portaria com um telheiro de forma a proteger os utentes das chuvas e intempéries; ---------------- 

• Colocar piso sintético (Equipamento Desportivo) no recreio, uma vez que a DREC - Direcção Regional de 

Educação do Centro tem constrangimentos e não garante apoio para estruturas desportivas. ------------------ 

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

esclarecimentos adicionais e solicitar ao Agrupamento de Escolas, orçamento para as obras pretendidas. ------------- 

-------- E quando eram cerca das 15:30 horas, deu entrada na Sala de Reuniões o Sr. Presidente da Câmara, 

passando a presidir a Reunião do Executivo Municipal. Assim, as deliberações que se seguem, passam a contar 

com a participação e votação do Sr. Presidente da Câmara. ------------------------------------------------------------------- 

8 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO CENTRO – SUB-REGIÃO DE SAÚDE DE AVEIRO 

– MAPAS DE SERVIÇO DE FARMÁCIAS PARA O ANO DE 2008 – Presente o ofício n.º 203, datado de 

11/10/2007, da Sub-Região de Saúde de Aveiro, que envia, para emissão de parecer, proposta de turnos de serviço 

para o ano de 2008, das farmácias sediadas no concelho. ---------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, dar parecer favorável à proposta de turnos de serviços para 

o ano de 2008, das farmácias sediadas no concelho. ---------------------------------------------------------------------------- 

9 - ASSOCIAÇÃO DE TÉNIS DE MESA DE AVEIRO – IV TORNEIO ABERTO CONCELHO DE 

VAGOS – PEDIDO DE SUBSIDIO – Presente o ofício nº 229-2007/2008, da Associação mencionada em 

epígrafe, a solicitar um subsídio, para a realização do “IV Torneio Aberto Concelho de Vagos”, nos dias 17 e 18 de 

Novembro de 2007. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir um subsídio, à Associação de Ténis de Mesa de 

Aveiro, no valor de 2.000,00 €, para a realização do “IV Torneio Aberto Concelho de Vagos”. ------------------------ 

10 - SOCIEDADE COLUMBOFILA DE SOSA – PEDIDO DE SUBSIDIO – Presente o ofício datado de 

12/09/2007, da Associação mencionada em epígrafe, a solicitar um subsídio, para o ano de 2007. --------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, solicitar à instituição, para efeitos de atribuição de 

subsídio, e de acordo com o Regulamento aprovado, o orçamento da receita para o Ano de 2007, bem como a conta 

de gerência do Ano 2006. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11 - VITORINO MOREIRA ROCHA E MARIA LÚCIA ALMEIDA ALVES ROCHA – AQUISIÇÃO DE 

TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO EDUCATIVO DE OUCA – A Câmara Municipal delibera, 



  

por unanimidade, adquirir ao Sr. Vitorino Moreira Rocha e esposa, Maria Lúcia Almeida Alves Rocha, um prédio 

rústico inscrito na matriz da freguesia de Ouca, sob o artigo matricial nº 1111, pelo preço de 17.540,00 €, destinado 

à construção do Centro Educativo de Ouca. -------------------------------------------------------------------------------------- 

12 - ANGELINA DA ROCHA MARTINS RESENDE – INDEMNIZAÇÃO PELO ALARGAMENTO DA 

RUA DA ALEGRIA EM VAGOS – Presente o ofício de Angelina da Rocha Martins Resende, datado de 

22/10/2007, no qual dá a conhecer o descontentamento pela forma como foi iniciada a construção de uma estrada 

que passa num terreno sito na Rua da Alegria, do qual é proprietária. ------------------------------------------------------- 

-------- Mais informa, que não se opõe à construção da referida estrada, desde que se verifiquem as seguintes 

condições: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Ceder a parcela de terreno necessária para a mesma, na largura máxima de 12 metros a contar da extrema 

norte do terreno (conforme informação obtida é o necessário para a referida estrada); ------------------------- 

• Ser construído pela Câmara Municipal, no limite dos 12 metros, um muro a delimitar a propriedade da 

estrada; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Ser indemnizada pela Câmara Municipal, pela inutilização da eira, alpendre e arrumo, da quantia de 

2.500,00 €, conforme orçamento, ou em alternativa dar a possibilidade à Câmara de fazer a mesma obra 

em terreno seu, sito na mesma freguesia. ------------------------------------------------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, indemnizar a Sr.ª Angelina da Rocha Martins Resende pela 

quantia de 3.000,00 €, para construção das edificações demolidas com a abertura da via (eira, alpendre e arrumo) e 

construção do muro a delimitar a propriedade da estrada autorizando, a requerente, a abertura de uma via com 12 

metros de largura e a demolição de todas as construções existentes que conflituem com a mesma. --------------------- 

-------- Mais delibera reconhecer a cedência gratuita do terreno com a área de 141 m2 para aquele efeito, em caso 

de eventual operação de loteamento. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Delibera ainda a Câmara Municipal, autorizar a reconstrução das construções demolidas. ---------------------- 

13 - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VAGOS – PEDIDO DE APOIO PARA CRIANÇA INVISUAL – 

CRISTIANA DE JESUS CONDE – Presente o ofício do Agrupamento de Escolas de Vagos, a solicitar o 

pagamento do transporte da aluna Cristiana de Jesus Conde, que frequenta a Escola EB 1 da Vigia, e que vai iniciar 

a sua integração na EB 2/3 de Vagos, em 8/11/2007, para efectuar treinos de orientação e mobilidade, bem com 

treino de bengala e modelagem. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, efectuar o pagamento da deslocação da aluna para Vagos, 

uma vez por semana, na importância de 20,00 €/mês, à mãe da mesma, Maria Clara de Jesus Batista, devendo 

apresentar comprovativo da presença da aluna na escola. ---------------------------------------------------------------------- 

14 - SUBSTITUIÇÃO DE AUXILIARES DE ACÇÃO EDUCATIVA DOS JARDINS DE INFÂNCIA E NO 

1º CICLO DO ENSINO BÁSICO – PROPOSTA – RECTIFICAÇÃO DA DELIBERAÇÃO DE CÂMARA 



 

 

 

 

 

 

 

DO 13/07/2007 – Por deliberação da Câmara Municipal a 13/07/2007, o Executivo Municipal, deliberou aprovar a 

proposta apresentada pela Sr.ª Vereadora, Dr.ª Albina Rocha, com referência ao pagamento de tarefeiras que 

substituam as auxiliares de acção educativa dos jardins de infância e escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico. 

Deliberou ainda que o pagamento do subsídio fosse efectuado ao Agrupamento de Escolas de Vagos durante o ano 

lectivo de 2007/2008. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Tendo em conta que a substituição de auxiliares de acção educativa, também é efectuada pelas Juntas de 

Freguesia do Concelho, da referida deliberação, devia constar, que o pagamento também é efectuado a estas. ------- 

-------- Assim, a Câmara Municipal delibera, por unanimidade, rectificar a sua deliberação de 13/07/2007, 

passando a constar da mesma que o pagamento do subsídio será efectuado ao Agrupamento de Escolas de Vagos e 

às Juntas de Freguesia do Concelho, durante do ano lectivo de 2007/2008. ------------------------------------------------- 

15 - COMISSÃO ECONÓMICA PAROQUIAL DA GAFANHA DA BOA HORA – PEDIDO DE SUBSÍDIO 

– A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, retirar este ponto da ordem de trabalhos, devendo ser presente 

na primeira Reunião de Câmara de 2008. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

16 - AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO EDUCATIVO DE OUCA – A 

Câmara Municipal delibera, por unanimidade, adquirir a Manuel Augusto dos Santos Cova, e esposa Carminda de 

Almeida dos Santos, residentes em Ouca, um prédio rústico inscrito na matriz da freguesia de Ouca, sob o art.º 

957, pelo preço 208,00 €, destinado à construção do Centro Educativo de Ouca. ------------------------------------------ 

17 - 16ª 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 16ª alteração ao 

orçamento da despesa que apresenta tanto nos reforços como nas anulações, o montante de 90.500,00 €, 

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

18 - 16ª 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 16ª 

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

44.000,00 €, 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. -------------------------------------------------------------------------------------- 

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 26/10/2007 a 

08/11/2007, 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 - ESTRADA FLORESTAL N.º 1 PARQUE DE CAMPISMO – GAFANHA DO CARMO, GAFANHA DA 

BOA HORA – PROC.º N.º 6.2.2-04/2006 – TRABALHOS A MAIS N.º 1 – Presente a informação técnica 

datada de 29/10/2007, na qual é dado a conhecer, que na obra supramencionada, vão existir trabalhos a mais no 

valor de 15.082,50 €, referentes à necessidade de garantir adequadas condições de segurança, por imposição da 

Direcção-Geral do Recursos Florestais, através da execução de passadeiras sobrelevadas e consequente drenagem 

das águas pluviais. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar os trabalhos mais no valor de 15.082,50 €, mais 

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

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

Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente datado de 2/11/07, 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: -------------------- 

• “Pontão de Santo André/São Romão (Santo André de Vagos)” – processo n.º 6.2.2-05/2007, com 

despacho de 02/11/2007. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente datado de 2/11/07, que 

nomeou para exercer a coordenação se segurança em obra a Eng.ª Gabriela Alexandra Pinto Cabano, com 

referência à obra a seguir mencionada: ------------------------------------------------------------------------------------------- 

• “Rua da Escola da Gândara (Fonte de Angeão)” – processo n.º 6.2.2-10/2007, com data de despacho de 

02/11/2007. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4 - “AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA CASA MUSEU DE SANTO ANTÓNIO” – PROC.º N.º 18/2004 

– 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. -------------------------------------- 

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



 

 

 

 

 

 

 

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

• Rua da Conceição (Canto de Calvão), Ligação à Parada de Cima – Proc.º n.º 6.2.2-25/2000; ----------------- 

• Alcatroamento da Estrada do Lugar dos Condes, com Ligação `estrada dos Paradeiros (Santa Catarina) – 

Proc.º n.º 6.2.2-24/2000. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

6 - PONTÃO DE SANTO ANDRÉ/SÃO ROMÃO (SANTO ANDRÉ DE VAGOS) – PROC.º N.º 6.2.2-

05/2007 – NOMEAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO – Presente a informação do CDI, datada de 02/11/2007, na qual 

dá a conhecer ser necessário proceder à nomeação de fiscal para a obra em epígrafe, propondo 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 Cláudia 

Vilão da Silva. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

7 - “RUA DA ESCOLA DA GÂNDARA (FONTE DE ANGEÃO)” – PROC.º N.º 6.2.2-10/2007 – 

APROVAÇÃO DO PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE – Presente o Plano de Segurança e Saúde da obra 

mencionada em epígrafe. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o Plano de Segurança e Saúde da referida obra. --- 

8 - PROJECTO DE EXECUÇÃO DA MARGINAL NASCENTE À VILA DE VAGOS – APROVAÇÃO – A 

Câmara Municipal delibera, por unanimidade, retirar este ponto da ordem de trabalhos para o projectista corrigir de 

acordo com as pretensões da Autarquia. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

C – OBRAS PARTICULARES 

1 - GRANGESIL CONTRUÇÕES, LDA. - INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC.º N.º 141/07 – Presente o 

processo de informação prévia nº 141/07 de que é requerente a firma Grangesil Construções, Lda., com sede na 

Rua da Caneira, n.º 34, lugar de Choca do Mar, freguesia de Calvão, que pretende construir duas moradias, com 

pátio/estacionamento, muros e respectivo destaque, numa propriedade localizada na Rua da Caneira, 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 - JORGE MANUEL SILVA SANTOS – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC.º N.º 58/06 – Presente o 

processo de informação prévia nº 58/06 de que é requerente Jorge Manuel Silva Santos, residente na Rua da 

Gândara, n.º 50, lugar de Salgueiro, freguesia de Soza, que pretende reconstrução de uma moradia, no referido 

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

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

condições dos pareceres técnico e jurídico, datados respectivamente, de 25/10/07 e 11/10/07. -------------------------- 



  

3 - FRANCISCO, OLIVEIRA E FERREIRA, CONSTRUÇÕES, LDA. - INFORMAÇÃO PRÉVIA – 

PROC.º N.º 96/07 – Presente o processo de informação prévia nº 96/07 de que é requerente a firma Francisco, 

Oliveira e Ferreira, Construções, Lda., com sede na Rua de Santo António, n.º 60, lugar de Canto de Baixo, 

freguesia de Ponte de Vagos, que pretende construir duas moradias unifamiliares, anexos e muros, num terreno sito 

na Rua dos Fiais, lugar de Ervedal, freguesia de Santo André de Vagos. ---------------------------------------------------- 

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

condições da informação técnica, datada do dia 26/10/2007. ------------------------------------------------------------------ 

4 - ULRICH NITSCHMANN E OUTROS – PARCELA A DESTACAR – PROC.º N.º 20/07 – Presente o 

processo de destaque nº 20/07, de que é requerente Ulrich Nitschmann, Melanie Sílvia Marques e Francisco José 

da Silva Vagueiro, todos residentes na E.N. 109, nº 327, lugar de Canto de Calvão, freguesia de Calvão, que 

pretendem o destaque de uma parcela de terreno para construção de uma moradia unifamiliar e muros, na Rua da 

Escola, sito no lugar de Cabecinhas e mesma freguesia de Calvão. ---------------------------------------------------------- 

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

datada de 24/10/2007. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5 - JACINTO DE JESUS JUNIOR – OBRAS PARTICULARES – PROC.º N.º 46/2007 – Presente o processo 

de obras particulares nº 46/2007, de que é requerente Jacinto de Jesus Júnior, residente no Largo Social, em 

Calvão, que pretende construir uma moradia unifamiliar e muros, na Rua da Azenha do Vale, em Ponte de Vagos, 

que vem apresentar os projectos de especialidades e requer a isenção da apresentação do projecto de gás. ------------ 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, nos termos do n.º 2 do art.º 1º, do Decreto–Lei 521/99, de 

10 de Dezembro, isentar o requerente da apresentação do projecto de gás, uma vez que se trata de edifício 

unifamiliar, destinado a habitação própria do requerente não inserido, em área urbanizada, nomeadamente, 

urbanizada com infraestrutura exterior de gás. ---------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Mais delibera, unanimemente, dotar a presente deliberação de força geral e abstracta estendendo-a a todos 

os processos, sempre que nestas situações seja solicitada a dispensa de projecto para edifícios a erigir em áreas 

urbanas, urbanizáveis ou desafectadas para esse efeito. ------------------------------------------------------------------------ 

6 - BAIRRO SÃO JOÃO – RECLAMAÇÃO SOBRE A OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA E JARDINS 

COM CONSTRUÇÕES E VEDAÇÕES – Presente os ofícios dos Srs. Fernando Manuel Grave e Henrique 

Samagaio, nos quais dão a conhecer algumas das situações que consideram ilegais no Bairro de S. João, onde são 

residentes, referentes a pequenas construções ilegais e vedações de jardins da Autarquia. ------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, retirar o presente ponto da ordem de trabalhos, devendo o 

Sr. Presidente da Câmara e os Srs. Vereadores no exercício das usas competências, tratarem das variadas questões 

que se colocam. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 - CASA DO MUNÍCIPE – AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO EDIFICIO DA CÂMARA 

MUNICIPAL – A Câmara Municipal delibera, adjudicar à firma Paulo Valente – Sociedade Unipessoal, Lda., a 

execução dos projectos de arquitectura e especialidades, da obra mencionada em epígrafe, pelo valor de 99.730,17 

€, acrescido de IVA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2 - A.T.C.E.L. – TIJULEIRA CENTRAL DE ESTARREIJA, LDA. - LICENÇA DE EXPLORAÇÃO – 

PROCESSO DE ADAPTAÇÃO DO BARREIRO “CARDAIS 1”, EM SOZA – Presente o processo 

mencionado em epigrafe, bem como a informação técnica, datada de 21/04/2006. ---------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ratificar os despachos do Sr. Presidente da Câmara, 

datados de 24/04/2006 e 25/09/2007, que ordenaram o embargo da exploração da pedreira. ----------------------------- 

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

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

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

presentes e por mim _______________________________________Chefe de Divisão Administrativa, tendo 

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


