
ACTA Nº 3 

Acta da Reunião Ordinária  do dia 11 de Fevereiro de 2005 

--------- No dia 11 de Fevereiro de 2005,  pelas dez 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, Mário Reis Pedreiras, Dr. Jorge Manuel dos 

Santos Simões, Álvaro de Almeida Rosa e António José Ferreira da Graça. Assistiu à reunião a senhora D. Maria 

Eugénia Ribeiro Martins Rosa, Chefe de Divisão Administrativa.-------------------------------------------------------------

--------- FALTAS E JUSTIFICAÇÕES – Faltaram à presente reunião os Srs. Vereadores Dr. Carlos Fernandes 

Roseiro Bento e Dr. João Paulo Martins Neta------------------------------------------------------------------------------------- 

ORDEM DO DIA 

A - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 
1 - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA - Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 10 de 

Fevereiro de 2005, o qual acusa um saldo em dinheiro de 110.381,95 €uros, a Câmara Municipal dele tomou 

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

2 – LEGISLAÇÃO PUBLICADA----------------------------------------------------------------------------------------------- 

– Portaria nº 137/2005, de 2 de Fevereiro – Fixa os demais elementos que devem acompanhar os planos especiais 

de ordenamento do território;.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

– Portaria nº 138/2005, de 2 de Fevereiro – Fixa os demais elementos que devem acompanhar os planos 

municipais  de ordenamento de território.-----------------------------------------------------------------------------------------

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

3 – COMISSÃO DE FESTAS DE SANTO INÁCIO E NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS – 

INTERRUPÇÃO DE TRÂNSITO – RATIFICAÇÃO – a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 

ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara datado de 2005/02/01, que autorizou a interrupção de trânsito nos 

dias 5, 6 e 7 de Fevereiro de 2005, na Rua Principal, no Boco, entre as 21,30 horas e as 02,00 dos dias seguintes, 

para realização do arraial das Festas em honra de Santo Inácio e Nossa Senhora das Candeias.-------------------------- 

4 – ASSOCIAÇÃO BETEL – DESFILE DE CARNAVAL – INTERRUPÇÃO DE TRÂNSITO- 

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

Câmara datado de 28/01/2005, que autorizou o desfile de Carnaval das Escolas do Ensino Básico da Freguesia, com 

interrupção de trânsito em algumas das ruas do lugar de Ponte de Vagos, entre as 9,30 horas e as 12,30 horas do dia 

04/02/2005.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5 – SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE VAGOS – DESFILE DE CARNAVAL – INTERRUPÇÃO DE 

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

Presidente datado de 03.02.2005, que autorizou o desfile de Carnaval das Crianças e idosos que frequentam as 

diversas valências da Santa Casa da Misericórdia de Vagos, com interrupção de trânsito em algumas das vias de 

Vagos, com início pelas 15,00 horas do dia 5 de Fevereiro 2005.--------------------------------------------------------------

6 – JOÃO NUNES MATEUS- INTERRUPÇÃO DE TRÂNSITO PARA REALIZAÇÃO DA PROCISSÃO 

DOS PASSOS EM SOZA – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, autorizar a interrupção de trânsito, 

requerida por João Nunes Mateus, na qualidade de Juiz da Irmandade do Sr. dos Passos de Soza, para o dia 



  

27.02.2005, das 15 horas às 17,00 horas, para realização da procissão dos Passos, conforme croqui anexo ao 

pedido.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7 – OK –BAZAR – COMÉRCIO GERAL, S.A. ( MODELO DE VAGOS ) – HORÁRIO DE 

FUNCIONAMENTO EXCEPCIONAL PARA O FERIADO DE SEXTA-FEIRA SANTA -  Seguidamente foi 

presente o ofício da firma Ok-Bazar – Comércio Geral, S.A., proprietária do estabelecimento comercial 

denominado “ Modelo “, sito em S. João, Vagos que requerem autorização para estarem abertos durante todo o dia, 

no dia 25/03/2005 ( Sexta-feira Santa ) e encerrar todo o dia , no dia 27/03/2005 ( Domingo de Páscoa ).--------------

--------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, deferir o pedido.------------------------------------------------- 

8 – COMISSÃO DE FESTAS DO DIVINO ESPÍRITO SANTO E NOSSA SENHORA DE VAGOS –

PEDIDO DE SUBSÍDIO – Presente o ofício da Comissão de Festas do Divino Espírito Santo e Nossa Senhora de 

Vagos a solicitar atribuição de um subsídio para as festas do corrente ano.--------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, solicitar a Comissão de Festas que apresente o pedido de 

acordo com o estabelecido no Regulamento Municipal de Atribuição de Subsídios.----------------------------------------

9 – GRECAS – ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA, RECREATIVA E CULTURAL DE SANTO ANTÓNIO – X 

CROSS DE VAGOS – PEDIDO DE SUBSÍDIO – Presente o ofício dos GRECAS - Associação Desportiva, 

Recreativa  e Cultural de Santo António que anexa formulário para atribuição de subsídio destinado à realização do 

X Cross de Vagos a realizar no próximo dia 13 de Março.----------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir um subsídio na importância de 6 720,00 €, para a 

realização do Evento.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10 – PROJECTO SALTAR BARREIRAS – CONTINUIDADE DO PROJECTO – Presente a informação da 

Coordenadora do Projecto Saltar Barreiras, a comunicar que o período de funcionamento do mesmo termina em 

Agosto de 2005 e que dado o interesse do projecto urge mover todos os esforços para a sua continuidade. Informa 

ainda que foram ouvidos o Conselho de Parceiros, o CLAS e CPCJ, anexando toda a documentação.-------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, prolongar o projecto até 31/12/2005, e caso não seja 

renunciado até essa data pela Autarquia, aprovar a sua renovação automática por mais 4 anos (2009).------------------

11 – 1ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2005 – RATIFICAÇÃO – Nos termos do 

disposto na alínea d) do nº 2 do artigo 64º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5-

A/2002, de 11de Janeiro, a Câmara Municipal deliberou por unanimidade, ratificar a 1ª alteração ao orçamento para 

o ano de 2005 que apresenta tanto nas inscrições como nas anulações o montante de 50 000,00 €, documento 

constituído por uma 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 artigo 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.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12 – 1ª ALTERAÇÃO AO  PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS PARA O ANO DE 2005 – 

RATIFICAÇÃO – Nos termos do disposto na alínea d) do nº 2 do artigo 64º da 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 1ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos para o ano de 2005 que apresenta tanto nas  inscrições 

como nas anulações o montante de 52 000,00 €, documento constituído por uma 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 1º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 45362, de 21 de Novembro de 1963, na redacção do Decreto-Lei nº 

334/82, de 19 de Agosto, vai ficar arquivado na pasta anexa ao presente livro de Actas.-----------------------------------

13 – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS – A Câmara Municipal tomou conhecimento dos despachos 

efectuados no âmbito das obras particulares no período de 28/01/2005 a 10/02/2005, cuja relação discriminada dos 

mesmos é dada aqui como inteiramente reproduzida e ficará arquivada junto à minuta da acta da presente reunião.--

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

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

B – ASSUNTOS DE OBRAS MUNICIPAIS 

1 – CAIXA DE RETENÇÃO DE AREIAS NA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DA ZONA INDUSTRIAL DE 

VAGOS – AUTO DE RECEPÇÃO PROVISÓRIA – Presente o auto datado de 04/01/2005 de recepção 

provisória da obra supramencionada, tendo a Câmara Municipal deliberado, por unanimidade, homologá-lo.---------

2 – DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS NA E.N. 333-1, NO BOCO E OUCA – PEDIDO DE 

PRORROGAÇÃO DE PRAZO – Presente o pedido de prorrogação de prazo, por mais 45 dias, relativamente ao 

prazo previsto para a execução da obra de “ Drenagem de Águas  residuais na E.N. 333-1, no Boco e  Ouca ”, 

formulado pelo empreiteiro a firma Vitor Almeida & Filhos, S.A..------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal, delibera, por unanimidade, aprovar o pedido solicitado, nas condições da informação 

do D.D.D.O P., datada de 28/01/2005, que considera que a prorrogação deve ser graciosa e não haver custos com a 

fiscalização.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 – CONSTRUÇÃO DO BAIRRO DR. PEDRO GUIMARÃES, 3ª FASE – Seguidamente foi presente a 

informação do Sr. Chefe de Divisão de Edifícios e Urbanização, Arquitecto Pedro Castro, datado de 28/01/2005, 

que anexa documentação com referência à necessidade de Execução de trabalhos a mais no montante de 4 989,28 €, 

na obra supramencionada, documentação que se dá aqui como inteiramente reproduzida e cuja cópia ficará anexa 

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

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

4 989,28 €, mais IVA, nos termos da informação técnica.----------------------------------------------------------------------

4 – CONSTRUÇÃO DO RESERVATÓRIO DE COVÃO DO LOBO E CONDUTAS ADUTORAS – PROCº 

Nº 6.2.2-06/2002 – Presente a informação técnica, datada de 14/01/2004, que dá a conhecer que na obra 

supramencionada, por omissão do mapa de trabalhos, as juntas de apoio em Neoprene previstas para os  

reservatórios  apoiados  conforme define a peça desenhada nº 03-373-26, constituem trabalhos a mais no valor de 

10 706,80 €.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar os trabalhos a mais na importância de 10 706,80 

€, mais IVA, conforme informação técnica.---------------------------------------------------------------------------------------

5 – CONSTRUÇÃO DO RESERVATÓRIO DE COVÃO DO LOBO  E CONDUTAS ADUTORAS – PROCº 

Nº 6.2.2 – 06/2002 – PRORROGAÇÃO DO PRAZO – presente a informação técnica datada de 02/02/2005, 

comunicando que o empreiteiro da obra de “ Construção do Reservatório de Covão do Lobo e Condutas Adutoras ”, 

solicitou a prorrogação do prazo da empreitada por mais 60 dias, concordando com o pedido a título gracioso, 

passando o término do prazo para 1 de Abril de 2005.--------------------------------------------------------------- A 

Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o pedido nos termos da informação técnica.-------- 



  

6 – CAMINHO AGRÍCOLA DE SANTO ANTÓNIO – PROJECTO DE EXECUÇÃO -  Presente o projecto 

de Execução do Caminho Agrícola de Santo António, a Câmara Municipal delibera por unanimidade, aprová-lo.----

7 – PROGRAMA DE CONTROLO DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO PARA 

2005 – Presente o ofício do Instituto Regulador de Águas e Resíduos, nº 2004/IRAR/2959, datado de 20/12/2004, a 

comunicar que o programa de controlo de qualidade da água para consumo humano ( PCQA ) para 2005, enviado 

pela Câmara Municipal ao abrigo da alínea a) do nº 1, do artº 8º, do Decreto-Lei nº 243/01, de 5 de Setembro, 

contém todos os elementos exigidos, salientando-se a forma explicita como foram apresentados, pelo que estão 

reunidas as condições para a  sua aprovação por parte do IRAR.--------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal tomou conhecimento.-----------------------------------------------------------------------------  

C – ASSUNTOS DE OBRAS PARTICULARES   

1 – DIAS OLIVEIRA & SILVA, LDA – INFORMAÇÃO TÉCNICA – PROC. Nº 08/2005 – Presente o pedido 

de informação prévia nº 8/2005 de que é requerente a firma Dias Oliveira & Silva, Ldª, com sede em Sanchequias, 

para construção de uma moradia unifamiliar, anexos e muros, num terreno sito no lugar de Ponte de Vagos.----------

--------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido de acordo com a informação técnica 

datada de 01/02/2005.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 – MANUEL PEDRO DA SILVA MALTEZ – PROCESSO DE DESTAQUE Nº 16/2004-Presente o processo 

de destaque  nº 16/2004, de que é requerente Manuel Pedro da Silva Maltez, residente no lugar do Lameiro do Mar, 

a solicitar o destaque de uma parcela de terreno para construção de moradia, no lugar acima referido.------------------

--------- A Câmara  Municipal  deliberou,  por  unanimidade, deferir o pedido, de acordo com a  informação técnica 

datada de 22/10/2004.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

D - DIVERSOS 

1 – COMISSÃO DE TRÂNSITO – ACTA Nº 1/2005 – Presente a acta da Comissão de Trânsito nº 1/2005, 

reunião realizada no dia 2 de Fevereiro de 2005.---------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal da mesma tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar as propostas 

apresentadas pela referida Comissão.-----------------------------------------------------------------------------------------------

E - EXTRAS 

1 -  ACÚSTICA MÉDICA – RASTREIO AUDITIVO GRATUÍTO – Seguidamente  foi  presente  o  ofício  da 

“ Acústica Médica ” a solicitar autorização para realizar no próximo  dia 9 de Março de 2005 um rastreio auditivo 

gratuito, com instalação de uma unidade móvel de rastreio no Largo do Município.---------------------------------------- 

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, autorizar a realização do rastreio conforme o solicitado.---

2 – PRAÇA CENTRAL DA PRAIA DA VAGUEIRA – PERMUTA DE TERRENO COM ARMANDO 

MARK ALMEIDA E IRMÃOS – Presente o processo respeitante à permuta de terrenos sitos na Praia da 

Vagueira de que são proprietários Armando Mark Almeida e irmãos, para construção da Praça Central da Praia da 

Vagueira, que anexa proposta dos mesmos e parecer do Sr. Director do Departamento de Desenvolvimento e Obras 

Públicas, datada de 24 de Janeiro de 2005, processo que aqui se dá como inteiramente reproduzido e cuja cópia 

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

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aceitar a proposta para permuta do terreno da Praia da 

Vagueira  pertencente a Armando Mark Almeida e irmãos, pelos lotes nºs 62, 63 e 64 do Plano de Pormenor da 

Gafanha da Boa-Hora.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------



  

--------- Mais delibera, unanimemente, autorizar o Sr. Presidente a outorgar o contrato promessa de permuta, sendo 

os valores de permuta fixados, para uns e para outros, na quantia de 144 180,00 €.-----------------------------------------

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

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

republicada pela Lei nº5-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 11,00 horas.------   

 

 

 

  


