
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ACTA Nº1/08 

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DO DIA 11 DE JANEIRO DE 2008 

--------- No dia 11 de Janeiro de 2008, 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.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. ------------------------ 

FALTAS E JUSTIFICAÇÃO: A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, justificar a falta do Sr. Vice-

Presidente Dr. Carlos Manuel das Neves, por o mesmo se encontrar de férias. --------------------------------------------- 

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

do dia 28 de Dezembro findo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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 10 de 

Janeiro de 2008, o qual acusa um saldo em dinheiro de 221.705,66 €. A Câmara Municipal dele tomou 

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

2 - LEGISLAÇÃO PUBLICADA –  

• Lei n.º 66-B/2007, de 28 de Dezembro – Estabelece o sistema integrado de gestão e avaliação na 

administração pública; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Portaria n.º 1633/2007, de 31 de Dezembro – Aprova os modelos de fichas de auto-avaliação e 

avaliação do desempenho; ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Lei n.º 67/2007, de 31 de Dezembro – Aprova o regime da responsabilidade civil extracontratual do 

estado e demais entidades públicas. ------------------------------------------------------------------------------------ 

3 - NOMEAÇÃO DE SECRETÁRIO DO GABINETE DE APOIO PESSOAL DOS VEREADORES A 

MEIO TEMPO, SR. FERNANDO FERREIRA CAPELA E DA SR.ª DR.ªALBINA MARIA OLIVEIRA 

ROCHA – O Sr. Presidente da Câmara deu conhecimento ao Executivo Municipal, que por despacho de 

02/01/2008, nomeou o Sr. Hélder Bruno Ferreira da Rocha, para o exercício das funções de Secretário do Gabinete 

de Apoio Pessoal dos Vereadores a Meio Tempo, Sr. Fernando Ferreira Capela, e Sr.ª Dr.ª Albina Maria Oliveira 

da Rocha. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 



  

4 - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS A ASSOCIAÇÕES CULTURAIS – A Câmara Municipal delibera, por 

unanimidade, atribuir às instituições abaixo mencionadas, subsídios para as actividades relativas ao ano 2008: ------ 

•••• Orfeão de Vagos, o montante de 5.000,00 €; -------------------------------------------------------------------------- 

•••• Coral Polifónico Santa Cecília de Calvão, o montante de 5.000,00 €; --------------------------------------------- 

•••• Neva – Núcleo Empresarial de Vagos, o montante de 1.280,00 €, destinado ao Centro de Convívio para 

Aprender - CCPA; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

•••• Corpo Nacional de Escutas, Agrupamento 851 - Nossa Senhora da Luz, Ponte de Vagos, o montante de 

1.300,00 €; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

•••• Lions clube de Vagos, o montante de 1.350,00 €; -------------------------------------------------------------------- 

•••• Escola Secundária de Vagos, o montante de 1.500,00 €. ------------------------------------------------------------ 

5 - SUBSÍDIO ESCOLAR, PARA O ANO LECTIVO DE 2007/2008, PARA UM ALUNO DA ESCOLA DO 

1º CICLO DA QUINTÃ, RAÚL MIGUEL RIBEIRO FERREIRA LOPES – Presente a informação da Técnica 

de Serviço Social, da Câmara Municipal, Dr.ª Lina Ferreira, datada de 02/01/2008, a informar da situação do aluno 

Raul Miguel Ribeiro Ferreira Lopes que não apresentou, dentro do prazo estabelecido, a candidatura aos subsídios 

escolares, e que o mesmo é portador de Síndrome de Dawn e frequenta o 4º ano na escola do 1º CEB da Quintã. --- 

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

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

6 - AVALIAÇÃO DE ESCALÃO – AUXÍLIOS ECONÓMICOS, PARA OS ALUNOS ADONAI MAIA SÁ 

E LEANDRO VALDEMAR MAIA SÁ, DA ESCOLA DO 1º CEB DA GAFANHA DA VAGUEIRA – 

Presente a informação da Técnica de Serviço Social, da Câmara Municipal, Dr.ª Lina Ferreira, datada de 

02/01/2008, a informar da situação dos alunos Adonai Maia Sá e Leandro Valdemar Maia Sá, transferidos de 

Braga para a escola do 1º CEB da Vagueira, os quais não beneficiaram de refeições escolares, por falta de vaga na 

Associação da Boa Hora, e que a mesma Associação informou, já dispor de condições e disponibilizou-se para 

fornecer as refeições, a partir do mês de Janeiro, pelo que, propõe ainda que os mesmos sejam incluídos nas listas 

de alunos subsidiados pela Acção Social Escolar, escalão A, só para efeito de beneficiarem das refeições 

gratuitamente, face à situação económica do seu agregado familiar. --------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, concordar com a proposta apresentada pela Técnica de 

Serviço Social da Câmara Municipal, e incluir os referidos alunos nos Escalão A para efeito de poderem beneficiar 

de refeições gratuitamente. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7 - ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS – LOTES 116 E 138 – HUMBERTO DOS ANJOS RAMALHO E 

AUGUSTO SUCENA CARVALHO – Tendo em consideração que após notificação do teor da deliberação de 

23/11/2007, os senhores Humberto dos Anjos Ramalho e Augusto Sucena Carvalho não se pronunciaram quanto à 

intenção, da Câmara Municipal de revogar a escritura de compra e venda celebrada no dia 25/09/2006, com 



 
 
 
 
 
 

 

referência aos lotes 116 e 138 da Zona Industrial de Vagos. ------------------------------------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, resolver a escritura de compra e venda dos lotes 116 e 138 

da Zona Industrial de Vagos, celebrada no dia 25/09/2006, devolvendo o preço pago em singelo, pelos referidos 

lotes, no valor total de 42.152,12 €. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

8 - ACTA DA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2007 – PARTE A 

– PONTOS 19, 20, 21 E 22 – ADITAMENTO – Atendendo a que a Câmara Municipal, na sequência do 

compromisso assumidos junto do C.R.S.S. de Aveiro e das IPSS’s, Santa Casa da Misericórdia de Vagos (Ponto A-

19); Associação Betel (Ponto A-20); Centro Social e Bem Estar de Ouca (Ponto A-21) e Comissão de Apoio Social 

e Desenvolvimento de Santa Catarina (Ponto A-22), decidiu financiar em 50 % a parte não financiada até ao limite 

de 250.000,00 €, com referência às candidaturas apresentadas pelas referidas IPSS’s. ------------------------------------ 

-------- Que em reunião de 14/12/2007 a Câmara Municipal deliberou atribuir subsídios para financiar as obras das 

IPSS’s acima mencionadas, assumindo que as transferências de verbas se efectuam durante os anos de 2008 e 

2009, não tendo, por lapso, mencionado que as referidas transferências seriam efectuadas contra apresentação de 

documentos de despesa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, que as importâncias estimadas para as transferências a 

efectuar para as IPSS’s de acordo com o deliberado em reunião de 14/12/2007, tornam-se efectivas após a 

apresentação dos documentos de despesas das obras candidatadas, e só, nessa altura, serão processadas e pagas. ---- 

9 - FUNDOS PERMANENTES – CONSTITUIÇÃO – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, 

autorizar a constituição dos seguintes fundos permanentes, tendo em vista ocorrer a despesas urgentes e inadiáveis, 

que no dia a dia se tornam necessárias satisfazer: ------------------------------------------------------------------------------- 

• 1 000,00 €, a favor da Sr.ª Vereadora Dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha; ------------------------------------- 

• 1 000,00 €, a favor do Sr. Vereador Fernando Ferreira Capela; ---------------------------------------------------- 

• 1 000,00 €, a favor do D.D.D.O.P, Eng.º António Manuel Costa de Castro; ------------------------------------- 

• 1 000,00 €, a favor da D.D.U., Eng.ª Isabel Maria da Cruz Trindade; --------------------------------------------- 

• 1 000, 00 €, a favor da C.D.A., Maria Eugénia Ribeiro Martins Rosa; -------------------------------------------- 

• 1 000,00 €, a favor do C.D.O, Eng.º João José Resende Bio; ------------------------------------------------------- 

• 1.000,00 €, a favor do Fiel de Armazém, Amílcar de Oliveira Raimundo. --------------------------------------- 

10 - DÍVIDA PASSIVA – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, autorizar que sejam satisfeitos por 

conta do orçamento de 2008 os encargos assumidos e não pagos na gerência anterior. ----------------------------------- 

11 - AUTORIZAÇÃO DE DIVERSOS PAGAMENTOS – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, 

autorizar o Sr. Vice-Presidente da Câmara, a fazer todos os pagamentos correntes da Câmara Municipal, 

designadamente: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



  

1. Vencimentos de todo o pessoal do quadro e contratado, subsídio de alimentação, férias e natal, subsídio 

familiar a crianças e jovens e outras prestações complementares, abonos para transporte, ajudas de custo, 

horas extraordinárias e despesas de representação ao pessoal dirigente; ------------------------------------------ 

2. Ajudas de custo e de transporte aos membros da Autarquia; ------------------------------------------------------- 

3. Remunerações mensais, subsídios extraordinários e despesas de representação do Sr. Presidente da 

Câmara e Vereadores em regime de permanência, remunerações e subsídios aos elementos que constituem 

o Gabinete de Apoio Pessoal do Sr. presidente da Câmara e Vereadores, bem como senhas de presença 

aos membros da Câmara e Assembleia Municipal; ------------------------------------------------------------------ 

4. Pensões de Aposentação a cargo do Município, bem como pensões provisórias do pessoal com direito às 

mesmas; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Abono para falhas do Tesoureiro Municipal e aos outros funcionários com direito a ele; ---------------------- 

6. Pagamento a diversas entidades por Operações de Tesouraria; ----------------------------------------------------- 

7. Encargos com empréstimos, leasing e renting, se for caso disso; -------------------------------------------------- 

8. Fornecimento de energia eléctrica; ------------------------------------------------------------------------------------- 

9. Pagamento de Impostos por Lei; ---------------------------------------------------------------------------------------- 

10. Pagamento da comparticipação da Câmara Municipal à Segurança Social, ADSE e Caixa Geral de 

Aposentações; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11. Seguros efectuados pela Câmara Municipal. -------------------------------------------------------------------------- 

12 - 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 27/12/2007 a 

10/01/2008, cuja relação descriminada dos mesmos é dada aqui como inteiramente reproduzida e fica junto à 

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

13 – PAGAMENTOS – Não houve. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

B - OBRAS MUNICIPAIS 

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

APROVAÇÃO DO PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE – RATIFICAÇÃO – A Câmara Municipal delibera, 

por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente datado de 10/12/2007, que aprovou na totalidade, o Plano 

de Segurança e Saúde da obra mencionada em epígrafe. ----------------------------------------------------------------------- 

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

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

• Beneficiação da Estrada do Cruzeiro dos Condes ao fim dos Pardeiros/Limite com Ponte de Vagos (Santa 

Catarina) – Proc.º n.º 6.2.2-23/2000; ----------------------------------------------------------------------------------- 

• Rua dos Arneiros (Gafanha da Boa Hora) – Proc.º n.º 6.2.2-27/2000; -------------------------------------------- 



 
 
 
 
 
 

 

• Beneficiação da Rua dos Cavaleiros, em Lombomeão (Vagos) – Proc.º n.º 6.2.2-14/2001; ------------------- 

• Beneficiação da Estrada Principal no Tabuaço (Ouca) – Proc.º n.º 6.2.2-16/2001; ------------------------------ 

• Beneficiação da EM 594-2 da Quintã à Lomba (Rua Padre Creoulo e Dr. Malaquias) – 6.2.2-15/2001; ---- 

• Beneficiação da Rua das Flores, Canto de Calvão (Calvão) – Proc.º n.º 6.2.2-17/2001; ------------------------ 

• Rua de Santo António, em Canto de Calvão (Calvão) – Proc.º n.º 6.2.2-18/2001; ------------------------------ 

• Beneficiação do Cruzamento dos Condes ao Canto dos Cravos (Santa Catarina) – Proc.º n.º 6.2.2-21/2000.  

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, homologar os referidos autos de recepção definitiva e 

autorizar a devolução das quantias retidas a título de garantia de execução da obra, bem como as garantias 

bancárias que existam para o mesmo fim. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

3 - PONTÃO DO RIO TINTO/ERVEDAL – PROC.º N.º 6.2.2-04/2007 – AUTO DE RECEPÇÃO 

PROVISÓRIA – Presente o auto de recepção provisória da obra mencionada em epigrafe. ----------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, homologar o auto de recepção provisória da empreitada 

“Pontão do Rio Tinto/Ervedal”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4 - PONTÃO DO RIO TINTO/ERVEDAL – PROC.º N.º 6.2.2-04/2007 – CONTA FINAL – Presente a conta 

final da empreitada de “Pontão do Rio Tinto/Ervedal”. ------------------------------------------------------------------------ 

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

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

07/2004 – PRAZO DA EMPREITADA – Presente o ofício da firma Azinheiro – Sociedade de Construções, S.A., 

datado de 13/12/2007, no qual solicita a prorrogação do prazo de execução da obra, até 31/03/2008. ------------------ 

-------- Presente, também, a informação técnica datada de 02/01/2008, na qual se dá a conhecer todos os pedidos de 

prorrogação solicitados pela referida firma, e informa que caso a Câmara Municipal aprove esta nova prorrogação, 

a mesma deverá ser a título gracioso. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Apesar do anteriormente deliberado, face às condições climatéricas dos últimos trinta dias e, em face de 

obras que a Câmara Municipal decidiu efectuar em algumas zonas onde a empreitada decorria, justifica-se a 

prorrogação do prazo, a título gracioso. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- Assim, a Câmara Municipal delibera, por unanimidade, autorizar a prorrogação do prazo de execução da 

empreitada até 31/03/2008, a título gracioso. ------------------------------------------------------------------------------------ 

6 - ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO – “DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS NO BOCO E 

OUCA – 2ª FASE” – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o projecto de execução da obra 

mencionada em epígrafe, bem como o Caderno de Encargos e o Programa de Concurso, e, abrir concurso público 

para execução da empreitada. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

C – OBRAS PARTICULARES 



  

1 - MANUEL ARSÉNIO DOS SANTOS CLARO – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC.º N.º 111/07 – 

Presente o processo de informação prévia nº 111/07 de que é requerente Manuel Arsénio dos Santos Claro, 

residente na Rua Principal, n.º 137, lugar de Sanchequias, freguesia de Santo André de Vagos, que pretende 

construir uma moradia unifamiliar, anexos e muros, num terreno do qual é proprietário, sito na Rua 14 de Julho, no 

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

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

condições da informação técnica, datada do dia 03/01/2008. ------------------------------------------------------------------ 

2 - ALBANO MANUEL JESUS GONÇALVES – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC.º N.º 149/07 – Presente 

o processo de informação prévia nº 149/07 de que é requerente Albano Manuel Jesus Gonçalves, residente na Rua 

Dr. João Rocha, n.º 200, lugar e freguesia de Fonte de Angeão, que pretende construir uma moradia unifamiliar, 

anexos e muros, num terreno do qual é proprietário, sito na Rua Casa do Povo, no mesmo lugar e freguesia. -------- 

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

condições das informações técnicas, datadas dos dias 26/12/2007 e 03/01/2008. ------------------------------------------ 

3 - MARIA GORETI JESUS COSTA – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC.º N.º 5/06 – Presente o processo 

de informação prévia nº 05/06, de que é requerente Maria Goreti Jesus Costa, residente na Rua da Constituição, 

nº890, 1ºC, Paranhos, Porto, que requer a reapreciação do referido processo, o qual já havia sido autorizado em 

reunião de 26/05/2006, onde pretende levar a efeito a construção de uma habitação unifamiliar, num terreno sito 

em Choca do Mar, Calvão. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

hectares e aprovar a informação prévia nos termos de informação técnica datada de 02/01/2008. ----------------------- 

4 - FERNANDO SIMÕES – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC.º N.º 162/07 – Presente o processo de 

informação prévia nº 162/07 de que é requerente Fernando Simões, residente na Rua de Santo António, n.º 27, 

lugar de Corgo do Seixo de Baixo, freguesia de Santo António de Vagos, que pretende construir uma moradia, num 

terreno sito no mesmo lugar e freguesia. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

condições da informação técnica, datada do dia 02/01/2008. ------------------------------------------------------------------ 

5 - ESMERINDA OLIVEIRA DE PIMENTEL E ROSA MARIA OLIVEIRA DE PIMENTEL – 

INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC.º N.º 148/07 – Presente o processo de informação prévia nº 148/07 de que 

são requerentes Esmerinda de Oliveira Pimentel, residente no Urbanização da Corredoura, n.º 5, em Vagos e Rosa 

Maria de Oliveira Pimentel, residente na Av. João Grave, n.º 102, em Vagos, que pretendem construir uma 

moradia e anexos, num terreno do qual são proprietárias, sito na Av. João Grave, em Vagos. --------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, retirar este ponto para esclarecimentos adicionais. ---------- 

6 - ESTUDO URBANÍSTICO E ALINHAMENTOS – ALTERAÇÃO AO PERFIL DA AVENIDA JOÃO 



 
 
 
 
 
 

 

GRAVE – Presente a proposta de alteração de perfil da Avenida João Grave, na vila de Vagos, de 16 metros para 

14 metros, cuja fundamentação aqui se dá como inteiramente reproduzida e fica a fazer parte integrante da 

respectiva acta, ficando anexa à mesma. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar a alteração do perfil, e submete-la à aprovação da 

Assembleia Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7 - CONSTROÍLHAVO – IMOBILIÁRIA, S.A. – ALTERAÇÃO AO LOTEAMENTO URBANO N.º 19/87 

– Presente o processo de alteração ao loteamento urbano n.º 19/87, requerido pela firma Constroílhavo – 

Imobiliária, S.A., com sede na Avenida João Corte Real, Edifício Barramares, bloco 1, rés do chão, Dto., no lugar 

da Praia da Barra, freguesia da Gafanha da Nazaré, concelho de Ílhavo, que requer agregar os lotes 15, 16, 17, 18 e 

19 do Alvará de Loteamento 19/87 num edifício único, nos termos do art.º 8º, do regulamento do PP da Praia da 

Vagueira. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade: ----------------------------------------------------------------------- 

1. Autorizar nos termos do art.º 8º, do Regulamento do Plano de Pormenor da Praia da Vagueira, a 

requerida agregação de lotes e a área e número de estacionamentos privados (números 4 e 5, do art.º 29º 

do Regulamento mencionado); ----------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Aprovar a proposta de alteração ao loteamento existente, e submete-la a discussão pública nas condições 

previstas no ponto 2 do parecer técnico, datado de 27/11/2007. --------------------------------------------------- 

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 - CONTRATO DE COMODATO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE VAGOS E A SANTA 

CASA DA MISERICÓRDIA DE VAGOS – RATIFICAÇÃO – O Sr. Presidente da Câmara Municipal, deu 

conhecimento ao Executivo que no dia 21/12/2007 celebrou, com a Santa Casa da Misericórdia de Vagos, um 

“Contrato de Comodato”, com referência a um espaço com área coberta de 302 m2 e descoberta de 292,5 m2, 

destinado a uma creche e respectivo recreio, que faz parte integrante do prédio designado por “Equipamento de 

Apoio Social e Administrativo da ZIV”, sito na Zona Industrial de Vagos. ------------------------------------------------- 

-------- Mais informou que no dia 28/12/2007, foi celebrado um aditamento ao referido “Contrato de Comodato”. -- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ratificar os actos do Sr. Presidente, referentes às 

assinaturas tanto do “Contrato de Comodato” como do aditamento ao mesmo, outorgados nos dias 21/12/2007 e 

28/12/2007. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



  

-------- Mais deliberou, remeter os mesmos à Assembleia Municipal para ratificação. ------------------------------------ 

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

MUNICIPAL – PROC.º N.º 6.2.2-03/2007 – PLANO DE TRABALHOS E PLANO DE PAGAMENTOS – 

APROVAÇÃO – Presente o Plano de Trabalhos e respectivo Plano de Pagamentos, apresentado pelo empreiteiro, 

a firma Construções Marvoense, Lda.. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Plano de Trabalhos e respectivo Plano de 

Pagamentos, da obra mencionada, conforme informação técnica datada de 22/11/2007. --------------------------------- 

3 - “ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS NO BOCO E OUCA” – PROC.º N.º 6.2.2-07/2007 – PROPOSTA DE 

TRABALHOS A MAIS N.º 1 – Presente a informação técnica datada de 10/12/2007, na qual é dado a conhecer, 

que na obra supramencionada, vão existir trabalhos a mais no valor de 17.178,15 €, referentes a erros no cálculo 

das quantidades de trabalhos estimadas, na elaboração do projecto de execução. ------------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar os trabalhos mais no valor de 17.178,15 €, mais 

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

4 - CONSTRUÇÃO DA PISCINA DE ALTA COMPETIÇÃO – 2ªFASE – PROC.º N.º 6.2.2-02/2005 – 

PRORROGAÇÃO DE PRAZO – Presente a informação técnica datada de 11/01/2008, na qual é dado a conhecer 

que foi solicitado pelo empreiteiro, a prorrogação da obra pelo período de 6 meses. -------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, conceder 4 meses de prorrogação legal e 1 mês de 

prorrogação graciosa, e solicitar ao adjudicatário o respectivo plano de trabalhos e cronograma financeiros 

ajustados. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------- 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 dezassete horas e quinze minutos. ---------------------------------------------------------------------- 


