
 

 

ACTA Nº 3 

Acta da Reunião Ordinária do dia 9 de Fevereiro de 2007 

--------- No dia 9 de Fevereiro de 2007, pelas quinze horas, no Edifício dos Paços do Concelho de Vagos, na Sala de 

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

Miguel Rocha da Cruz, com a presença dos Senhores Vereadores, Dr. Carlos Manuel Simões das Neves, Drª Albina 

Maria de Oliveira Rocha, Dr. Manuel Augusto da Silva Frade, Sr. Fernando Ferreira Capela, Eng.º 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 

do dia 26 de Janeiro. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA: 

EXTINÇÃO DOS ATL’S – Antes de se entrar no período da Ordem do Dia a Câmara Municipal avaliou a 

problemática relativa à extinção dos ATL’s, ficando os Srs. Vereadores encarregados do assunto, de diligenciar no 

sentido de assegurar com as I.P.S.S.’s uma solução transitória até à instalação dos Centros Educativos. --------------- 

ORDEM DO DIA 

A – ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 

1 - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA – Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 8 de 

Fevereiro de 2007, o qual acusa um saldo em dinheiro de 586.513,75 €, a Câmara Municipal dele tomou 

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

2 – HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS – ARMANDO DE OLIVEIRA – A 

Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido formulado por Armando de Oliveira, residente em 

Choca do Mar, para que o seu estabelecimento de café denominado “Café – Oliveira”, esteja aberto às Sextas-

feiras, Sábado, Domingo e Feriados, das 7,00 horas às 04,00 horas dos dias seguintes, até 31/12/2007. ----------------

3 – HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS – ANTÓNIO SOUSA RIBEIRO – A 

Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido formulado por António Sousa Ribeiro, residente em 

Gafanha da Boa – Hora, para que o seu estabelecimento café, snack-bar e churrascaria, denominado “Kanimambo”, 

esteja aberto às Sextas-feiras, Sábado, Domingos e Feriados, das 8,00 às 04,00 horas dos dias seguintes, até 

31/12/2007. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4 – HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS – LICINIO & ROCHA, LDA – A 

Câmara Municipal delibera, por unanimidade deferir o pedido feito por Licínio & Rocha, Lda., com sede em 

Vagos, para que o seu estabelecimento de geladaria e croissanteria denominado “Barbaridades”, esteja aberto às 

sextas-feiras, sábados, domingos e feriados, das 11,00 horas às 04,00 horas, dos dias seguintes, até 31/12/2007. -----

5 – HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS – RENATO CESAR VALENTE 

MARTINS – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade deferir o pedido formulado por Renato César Valente 

Martins, residente em Vagos, para que o seu estabelecimento de café, denominado “Osíris”, esteja aberto às sextas-

feiras, sábados, domingos e vésperas de feriados, das 08,00 horas às 04,00 horas dos dias seguintes, até 31/12/2007.  



  

6 – ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DOS LIMITADOS DE VOZ – PEDIDO DE SUBSÍDIO – Presente o 

ofício da Associação Portuguesa dos Limitados da Voz, com sede no Porto, Instituição Particular de Solidariedade 

social que presta apoio a todos os doentes oncológicos que se viram privados da laringe e consequentemente a 

perda da sua capacidade de comunicar “normalmente” pela ablação das suas cordas vocais. Solicitou a atribuição de 

um subsídio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, informar não ser oportuno a atribuição do subsídio face às 

dificuldades financeiras e aos compromissos assumidos com as Associações do concelho. ------------------------------- 

7 – ASSOCIAÇÃO BETEL – PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA INTERRUPÇÃO DE TRÂNSITO – 

DESFILE DE CARNAVAL DAS CRIANÇAS ORIUNDAS DAS ESCOLAS DO 1º CICLO Nº 1 E 2 DE 

PONTE DE VAGOS, PRÉ-PRIMÁRIA E ASSOCIAÇÃO BETEL – Presente o ofício da Associação Betel, 

datado de 23/01/2007, a solicitar autorização para realizarem um desfile de Carnaval, no dia 16/02/2007, com as 

crianças oriundas das Escolas nºs 1 e 2 do 1º CEB de Ponte de Vagos, Pré-Escolar e da própria Associação, bem 

como a interrupção de transito na Rua de Carvalhais e Rua Principal de Ponte de Vagos. -------------------------------- 

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, autorizar o solicitado. ------------------------------------------- 

8 – JOÃO FRANCISCO SANTOS VIEIRA – COMISSÃO DE FESTAS EM HONRA DE SÃO SEBASTIÃO 

DE SOZA – INTERRUPÇÃO DE TRÂNSITO – RATIFICAÇÃO – Presente o requerimento da Comissão de 

Festas em Honra de São Sebastião, a realizar no lugar de Soza, em que solicitam autorização para procederem à 

interrupção de transito no dia 21 de Janeiro findo, na Estrada Nacional 333, das 16,00h às 17,30 horas, com 

alternativa pelas Ruas Delmino Marto e Avenida Comendador Rodrigues da Silva. --------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Vereador Fernando Ferreira 

Capela, datado de 15/01/07, que autorizou o solicitado. ------------------------------------------------------------------------ 

9 – CLUBE DE CAÇADORES DE VAGOS – REALIZAÇÃO DE MONTARIAS DE CAÇA AO JAVALI – 

PEDIDO DE ENCERRAMENTO DE ESTRADAS – RATIFICAÇÃO – A Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Vereador Fernando Ferreira Capela, datado de 23/01/2007, que autorizou 

o encerramento da Estrada que liga Calvão/Areão e a Estrada que liga Lomba à Gafanha da Boa – Hora, no dia 

27/01/2007, da Estrada que liga Lomba / Gafanha da Boa – Hora, e a Estrada de acesso do Lombomeão à Zona 

Industrial de Vagos, no dia 17/02/2007, da Estrada que liga Lomba / Gafanha da Boa – Hora no dia 24/02/2007, 

sempre entre as 9.30 às 15,00 horas, para realização das montarias de caça ao javali. ------------------------------------- 

10 – INTENÇÃO DE REVOGAR AS DELIBERAÇÕES DE 24/11/2006, QUE ARREMATOU OS LOTES 

310, 311 E 312 DO PLANO DE PORMENOR DA PRAIA DA VAGUEIRA À FIRMA HABIFÉRIA – 

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA. E DEVOLVER TODAS AS QUANTIAS ENTREGUES – A 

Câmara Municipal delibera, por unanimidade, em consequência do já deliberado anteriormente e face à intenção 

manifestada pelo Sr. José Arlindo Alves Abreu de impugnar as deliberações de 24/11/2006, ser sua intenção 

revogar as deliberações tomadas no dia 24/11/2006 e devolver as quantias entregues.------------------------------------- 

--------- Mais se delibera, notificar a entidade Habiféria – Sociedade de Construções, Lda., firma licitante para 

reclamar, querendo, nos termos dos artºs 100º e 101º do C.P.A, no prazo de 10 dias seguidos. -------------------------- 

11 – ALIENAÇÃO DOS LOTES 1, 2 E 3 DO LOTEAMENTO SITUADO NA PRAIA DA VAGUEIRA, 

CORRESPONDENTES AOS LOTES 310, 311 E 312 DO PLANO DE PORMENOR DA PRAIA DA 

VAGUEIRA – Tendo em consideração que os valores licitados pelo Sr. José Arlindo Alves Abreu, para os lotes 



  

em referência no ano de 2000 são ainda hoje, superiores aos licitados em 24/11/2006, a Câmara Municipal delibera, 

por unanimidade, notificar o Sr. José Arlindo Alves Abreu para outorgar escritura de compra e venda dos referidos 

lotes pelos valores outrora licitados, no dia 23 de Março de 2007, às 10,00 horas. ----------------------------------------- 

--------- Mais delibera por unanimidade, caso o licitante não compareça, nessa data, deliberar sobre a intenção de 

revogação das deliberações de 28/8/2000 e 25/09/2000, na reunião de 23/03/2007. ---------------------------------------- 

12 – ÓSCAR MANUEL OLIVEIRA GASPAR – ENTREGA DE LIVROS PARA A BIBLIOTECA 

MUNICIPAL – Presente o ofício datado de 05/01/2007, de Óscar Manuel Oliveira Gaspar, residente em Vagos 

que, como já tem acontecido, entrega para a Biblioteca Municipal mais 20 livros, essencialmente técnicos ou 

relativos a assuntos políticos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aceitar a doação e agradecer ao Sr. Dr. Óscar Gaspar os 

livros agora entregues que ficam a fazer parte do acervo da Biblioteca Municipal. Mais foi deliberado, agradecer ao 

Sr. Dr. Nuno Ferreira da Silva, Chefe de Gabinete do Grupo Parlamentar do Partido Socialista o livro “Leis da 

República 2005/2006” publicado pelo referido Grupo Parlamentar, que teve a gentileza de enviar através e a 

solicitação do Sr. Dr. Óscar Gaspar. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

13 – JOÃO PEDRÓGAM – OFERTA DE VINTE EXEMPLARES DO LIVRO “MEMÓRIAS DE 

GAVETA” DA SUA AUTORIA PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL E ESCOLAS DO CONCELHO – 

Presente também o ofício do Sr. João Pedrógam, que oferece 20 livros “Memórias de Gaveta”, de sua autoria que 

se destinam à Biblioteca Municipal e às escolas do Concelho. ----------------------------------------------------------------

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aceitar a doação e agradecer ao autor os livros doados que 

terão o fim por ele indicado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

14 – ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS / LOTE 41 – DOBELMA CONSTRUÇÕES, LDA. – Uma vez 

notificada para o efeito a empresa em questão não veio aos autos justificar porque tendo sido notificada em 

14/02/2006, para outorgar a escritura de compra e venda do art.º urbano 2035, da freguesia de Vagos (lote 41 da 

Zona Industrial), não se apresentou e não apresentou os documentos necessários para a outorga da citada escritura.-  

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, resolver o contrato promessa de compra e venda celebrado 

em 23/04/98, restituindo o valor pago, em singelo, uma vez que se mantém inalterados os pressupostos que 

presidem à deliberação de 12/01/2007. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

15 – ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS / LOTE 39 – INFORVAGOS – INDUSTRIA INFORMÁTICA DE 

VAGOS, LDA. – Notificada para o efeito a empresa em questão não veio aos autos pronunciar-se sobre a 

deliberação da Câmara Municipal de 12/01/2007, na qual a Câmara Municipal delibera sobre a intenção de revogar 

a escritura de compra e venda celebrada em 4/10/94, com referência ao lote 39 da Zona Industrial. -------------------- 

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, revogar a escritura de compra e venda acima mencionada, 

restituindo à compradora, a firma Inforvagos – Indústria Informática de Vagos, Lda., o preço que pagou pelo lote na 

importância 6860,97 €. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

16 – LOTEAMENTO DA GAFANHA DA BOA-HORA/FLORESTA – AUTORIZAÇÃO PARA 

ALIENAÇÃO DOS LOTES 3 A 28 – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, solicitar  

à Assembleia Municipal autorização para alienar por concurso público o conjunto dos lotes numerados de 3 a 28, 

do loteamento da Gafanha da Boa-Hora/Floresta, pelo valor base de 1 200 000,00 €, no estado em que os mesmos 

se encontram. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



  

17 – PARQUE DE CAMPISMO DA VAGUEIRA – PROPOSTA DE ACORDO JUDICIAL E EXECUÇÃO 

DE SENTENÇA – Tendo em consideração que o Tribunal Judicial de Vagos, fixou efeitos devolutivos ao recurso 

interposto da decisão judicial que condenou a Autarquia a devolver o valor de 1.307.633,78 €, e o réu José Arlindo 

Alves Abreu a devolver à Autarquia o Parque de Campismo da Vagueira e, por outro lado, corre termos no Tribunal 

Administrativo e Fiscal de Viseu a acção intentada contra o Município de Vagos pela Orbitur – Intercambio de 

Turismo, S.A., deduzindo pedido de indemnização por violação do contrato de concessão de exploração do citado 

parque no valor de 767.301,00 €, a Câmara Municipal delibera, por unanimidade, dar cumprimento à decisão do 

Tribunal Judicial de Vagos e solicitar à Assembleia Municipal autorização para a outorga de acordo de transacção 

judicial com a Orbitur – Intercambio de Turismo, S.A. nas seguintes condições: ------------------------------------------- 

1º - A Orbitur desiste da acção e do pedido junto do Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu; ------------------ 

2º - A Câmara Municipal, em sede de acordo judicial, aliena o Parque de Campismo à Orbitur pelo valor de 

2.000.000,00 €. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

18 – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS – Câmara Municipal tomou conhecimento dos despachos efectuados 

no âmbito das obras particulares e na Secção da Secretaria Geral e Actas, no período de 26/01/2007a 08/02/2007, 

cuja relação descriminada dos mesmos é dada aqui como inteiramente reproduzida e fica junto à minuta da acta da 

presente reunião. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --------- 

B – OBRAS MUNICIPAIS 

1 – DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E PLUVIAIS DE SANTA CATARINA – PROCº Nº 6.2.2-

07/2004 – TRABALHOS A MAIS – Presente a informação técnica datada de 12/01/2007, na qual é dado a 

conhecer a necessidade de execução de quedas guiadas com altura superior a 0,50m no interior das caixas de visita, 

não previstas no projecto, de acordo com a solução dada pelo projectista, constituindo trabalhos a mais no valor de 

1740,00 €. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar os trabalhos a mais no valor acima mencionado, 

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

2 – ARRANJO URBANISTICO JUNTO À ESCOLA DO 1º CEB DE SANTO ANDRÉ – PROC.º 6.2.2-08/01 

– AUTO DE RECEPÇÃO DEFINITIVA – Presente o auto de recepção definitiva da obra mencionada em 

epígrafe. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, homologar o referido auto e restituir ao empreiteiro as 

quantias retidas como garantia ou a qualquer outro título e que tiver direito e a promover a extinção da caução 

prestada. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3 – RECUPERAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DO 1º CEB DE SOZA – PROC.º Nº 6.2.2-8/2005 – AUTO DE 

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

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

4 – RECUPERAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DO 1º CEB DE SOZA – PROC. Nº 6.2.2-8/2005 – CONTA 

FINAL DA EMPREITADA – Presente a conta final da empreitada supramencionada. ---------------------------------- 

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

C – OBRAS PARTICULARES – 

1- ANTÓNIO FRANCISCO NOVO – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC. Nº 205/05 – Presente o processo de 

informação prévia nº 205/05, de que é requerente António Francisco Novo, residente em Ouca, que requer 



  

informação sobre a construção de uma moradia e muros em Ouca. ----------------------------------------------------------- 

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

datada de 02/02/2007. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 – LUCÍLIA SILVA – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROCº Nº 161/06 – Presente o processo de informação 

prévia nº 161/06, de que é requerente Lucília Silva, residente em Sanchequias, que requer informação sobre a 

legalização de alterações de um imóvel destinado a habitação (habitação e anexos), sito em Sanchequias. ------------ 

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

datada de 18/01/2007. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 – PEDRO MIGUEL ROCHA SIMÕES – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROCº 175/06 – Presente o processo 

de informação prévia nº 175/06, de que é requerente Pedro Miguel Rocha Simões, residente em Lombomeão, que 

requer informação sobre a construção de uma vacaria, no Lombomeão. ---------------------------------------------------- 

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

datada de 14/01/2007. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4 – ARSÉNIO GONÇALVES – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROCº Nº 180/06 – RATIFICAÇÃO – A 

Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara, datado de 

26/01/2007, que aprovou nas condições da informação técnica datada de 08/01/2007, o pedido de informação 

prévia, requerido por Arsénio Gonçalves, residente na Praça Eduardo Mondelano, lote 556 – 7B, em Marvila, 

Lisboa, que pretende construir um anexo num terreno que possui em Santo André. ---------------------------------------

5 – DINA PAULA MARQUES PEQUENO – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROCº Nº 192/06 - 

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

Câmara, datado de 26/01/2007, que aprovou nas condições da informação técnica datada de 22/01/2007, o pedido 

de informação prévia, requerido por Dina Paula Marques Pequeno, residente em Canto de Calvão, que pretende 

construir uma moradia para habitação em Vergas, Santo André.--------------------------------------------------------------- 

6 – ANTÓNIO PINHO JESUS – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROCº Nº 140/06 - RATIFICAÇÃO – A 

Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara, datado de 

26/01/2007, que aprovou nas condições da informação técnica datada de 22/01/2007, o pedido de informação 

prévia, requerido por António Pinho Jesus, residente em Soza , que pretende construir uma moradia e muros em 

Soza.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7 – MARIA SANTOS – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROCº Nº 148/06 – Presente o processo de informação 

prévia nº 148/06, de que é requerente Maria Santos, residente Vagos, que requer informação sobre a construção de 

uma moradia, anexo e muros, em Vagos. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

datada de 08/01/2007. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8 – CIBIM – COMPANHIA IBÉRICA DE IMÓVEIS, LDA. - CONSTRUÇÃO EM PARCELA A 

DESTACAR – PROCº Nº 18/06 – RATIFICAÇÃO – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ratificar o 

despacho do Sr. Presidente da Câmara, datado de 26/01/07, que deferiu o destaque de uma parcela de terreno, 

destinada a construção de uma moradia, em Vagos, requerido pela firma CIBIM – Companhia Ibérica de Imóveis, 

Lda., com sede em S. Bernardo, Aveiro. ------------------------------------------------------------------------------------------

9 – COMISSÃO DE APOIO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO DE SANTA CATRINA – PEDIDO DE 



  

PARECER PARA PROJECTO DE EDIFÍCIO DESTINADO A LAR RESIDÊNCIAL PARA 

DEFICIENTES – Presente o ofício nº 41/2007 datado de 25/01/2007, na Comissão de Apoio Social e 

Desenvolvimento de Santa Catarina, no qual solicitam o parecer da Câmara Municipal para o projecto de um 

edifício destinado a “Lar Residencial para Deficientes” com o qual pretendem aumentar a capacidade de resposta 

social nesta área, tendo como objectivo fundamentalmente possibilitar aos utentes um ambiente saudável e de 

natureza familiar que permita o seu bem – estar e melhoria das condições de vida. ---------------------------------------- 

-------- Informa ainda que o projecto vai ser objecto de candidatura no âmbito do programa “Pares – 2ª Fase”. ------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, dar parecer favorável ao projecto de construção de um 

edifício destinado a “Lar Residencial para Deficientes”, a levar efeito pela Instituição, e reconhecer o seu interesse 

público. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10 – COMISSÃO DE APOIO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO DE SANTA CATARINA – PEDIDO DE 

PARECER PARA PROJECTO DE EDIFÍCIO DESTINADO A LAR DE IDOSOS – Presente o ofício nº 

42/2007, datado de 25/01/2007 da Comissão de Apoio Social e Desenvolvimento de Santa Catarina, no qual 

solicitam o parecer da Câmara Municipal para o projecto e edifício destinado a “Lar de Idosos”, com o qual 

pretendem colmatar e insuficiência de camas ao nível da valências de “Lar de Idosos”, dado a existência 

significativa de listas de espera, entendendo por isso, que a melhor forma de contribuir para a resolução dos 

problemas da Terceira Idade, da sua qualidade de vida e acessibilidade a estruturas físicas e humanas de apoio, é o 

aumento de camas da valência de Lar de Idosos. -------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Informa ainda que o projecto vai ser objecto de candidatura ao programa “Pares – 2ª Fase”. -------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, dar parecer favorável ao projecto de construção de um 

edifício destinado a “Lar de Idosos”, a levar efeito pela Instituição, e reconhecer o seu interesse público. ------------- 

D – DIVERSOS   

1 – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS PORTUGUESES – TRANSFERÊNCIA DE 

COMPETÊNCIAS. METODOLOGIA A ADOPTAR. CALENDARIZAÇÃO – Presente a circular nº 9/2007-

ECO, datada de 17/01/2007, da A.N.M.P, a dar a conhecer que o Conselho Directivo reunido na Figueira da Foz, a 

07/01/2007, aprovou as linhas gerais – metodologia e calendarização – do processo de transferência de 

competências, que terão lugar ao longo do corrente ano. ----------------------------------------------------------------------- 

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

2 – GATICÃO – ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DOS ANIMAIS ABANDONADOS – PEDIDO DE 

UTILIZAÇÃO DE UMA DAS CASAS DA ETAR DA VAGUEIRA – Retirado para esclarecimentos adicionais. 

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 – CAPELA & JESUS IMOBILIÁRIA, LDA. – LOTEAMNETO URBANO – PROC.º Nº 14/06 – Presente o 

processo de loteamento nº 14/06, de que é requerente a firma Capela & Jesus, Imobiliária, Lda., com sede no 

Lameiro da Serra, que pretendem lotear um terreno sito no referido lugar, da freguesia de Santo António de Vagos.   

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o loteamento nas condições da informação técnica 



  

datada de 26/01/2007, e notificar a requerente a apresentar os projectos de infraestruturas. ------------------------------

2 – AGRIPINO DA ROCHA DOMINGUES – LOTEAMENTO URBANO – PROC.º Nº 7/2004 – Presente o 

processo de loteamento nº 7/2004, de que é requerente Agripino da Rocha Domingues, residente na vila de Vagos, 

que requer alterações ao processo de loteamento apresentado anteriormente. ----------------------------------------------- 

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar as alterações no loteamento, de acordo com a 

informação técnica datada de 2007/02/06. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

3 – EDUARDO DA SILVA DIONIZIO – LOTEAMENTO URBANO – PROCº Nº 2/2006 – Presente o 

processo de loteamento de que é requerente Eduardo Da Silva Dionizio, residente na vila de Vagos, que pretende 

lotear um terreno sito em Vagos. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar os projectos das obras de urbanização, fixar a 

caução em 85.811,63 € e o prazo de execução das normas em 24 meses, de acordo com a informação técnica datada 

de 7/02/2007. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4 – JOÃO SIMÕES PANDEIRADA – LOTEAMENTO URBANO – PROC.º Nº 11/89 – Presente o processo 

de loteamento de que é requerente João Simões Pandeirada, residente na vila de Vagos, que pretende lotear um 

terreno sito em Vagos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade aprovar os projectos das obras de urbanização, fixar a 

caução em 149.834,42 € e o preço de execução das normas em 24 meses, de acordo com a informação técnica de 

7/02/2007. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5 – PLANOS DE SEGURANÇA E SAÚDE DE DIVERSOS PROJECTOS – A Câmara Municipal delibera, por 

unanimidade, aprovar os “Planos de Segurança e Saúde” dos seguintes projectos: ----------------------------------------- 

− Rua da Fonte Velha – Cabecinhas (Calvão); --------------------------------------------------------------------------- 

− Rua de S. Pedro – Cabecinhas (Calvão); ------------------------------------------------------------------------------- 

− Rua do Carvalhal/Casa do Povo (Fonte de Angeão); ----------------------------------------------------------------- 

− Rua do Picado (Gafanha da Boa-Hora); -------------------------------------------------------------------------------- 

− Rua 5 de Outubro (Ouca); ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

− Rua Principal de Carvalhais (Ponte de Vagos); ------------------------------------------------------------------------ 

− Rua da Liberdade (Ponte de Vagos); ------------------------------------------------------------------------------------ 

− Beneficiação de Arruamentos em São Romão (Santo André); ------------------------------------------------------ 

− Beneficiação da Rua António Domingues (Santo António de Vagos); -------------------------------------------- 

− Rua dos Felícios (Santo António de Vagos); -------------------------------------------------------------------------- 

− Rua dos Colmeias – Lavandeira (Soza); -------------------------------------------------------------------------------- 

− Beneficiação da Estrada do João Simões/Cabine do Boco (Soza) -------------------------------------------------- 

6 – PEDRO MIGUEL NOGUEIRA SOARES PINTO – ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS – LOTE 97 E 98 

– Notificada para o efeito o promitente comprador dos lotes 97 e 98 da Zona Industrial de Vagos, pronunciou-se 

nos termos dos art. 100º e 101º do C.PA, confirmando que não está em condições de dar o devido uso aos lotes em 

questão. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, resolver o contrato promessa de compra e venda celebrado 

em 05/11/2001, restituindo o valor pago, em singelo, na importância de 45.663,95 €. ------------------------------------- 



  

7 – ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS – ALIENAÇÃO DOS LOTES 97 E 98 – DORMAK, LDA. – A Câmara 

Municipal delibera, por unanimidade, aprovar a candidatura apresentada pela firma Dormak, Lda., com sede em 

Vagos, e alienar à referida firma os lotes 97 e 98 da Zona Industrial de Vagos, respectivamente com a área de 4844 

m2 e 5328 m2, ao preço de 8,98 € o metro quadrado, perfazendo um total de 91.344,56 € (lote 97 – 43,499,12€ e 

lote 98 – 47.845,44 €). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8 – MAURO SÉRGIO SIMÕES COSTA – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC. Nº 33/2004 – Presente o 

processo de informação prévia de que é requerente Mauro Sérgio Simões Costa, residente em Verba, Aveiro, que 

pretende construir uma habitação unifamiliar em Vale das Maias, Soza. ----------------------------------------------------- 

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido nas condições das informações técnica e 

jurídicas datadas, respectivamente, de 3/10/2005 e 21/11/2005. --------------------------------------------------------------- 

9 – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ECAREGADOS DE EDUCAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA DO 1º CEB 

DE SOZA – PEDIDO DE INTERRUPÇAÕ DE TRANSITO NA ESTRADA NACIONAL 333, EM SOZA – 

A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, autorizar a interrupção de transito de um troço da EN 333, em 

Soza, no dia 17/02/07, entre as 14,00 e 16,00 horas, para realização do cortejo de Carnaval da Escola. ----------------

10 – MANUEL BENJAMIM DE OLIVEIRA SIMÕES – COMISSÃO ORGANIZADORA DO DESFILE DE 

CARNAVAL DAS ESCOLAS DO 1º E 2º CICLOS DE CALVÃO – PEDIDO DE INTERRUPÇÃO DE 

TRANSITO – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, autorizar a interrupção de transito das ruas, Rua 

Padre Batista, Rua da Igreja, Rua da Lagoa, Rua da Liberdade e Rua da Escola, no dia 16/02/07, entre as 14,00 e 

16,00 horas, para realização do cortejo do Carnaval das Escolas. ------------------------------------------------------------- 

11 – AQUISIÇÃO DE TERRENOS EM SANTO ANDRÉ – FERNANDO JORGE DA ROCHA ALVES E 

MARIA NATÁLIA SÉRGIO ROCHA ALVES – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, adquirir a 

Fernando Jorge da Rocha Alves e Maria Natália Sérgio Rocha Alves os art. Registados nas matrizes rústicas de 

freguesia de Santo André de Vagos, nºs 454 e 440, pela importância de 11.535,00 € e 3750,00€, respectivamente, 

sendo os mesmos destinados à construção dos futuros armazéns municipais. ----------------------------------------------- 

12 – TERRENOS NA FREGUESIA DE SANTO ANDRÉ DE VAGOS PARA CONSTRUÇÃO DOS 

FUTUROS ARMAZÉNS MUNICIPAIS – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aceitar a cedência 

proposta pelos proprietários abaixo mencionados, dos terrenos sitos na freguesia de Santo André de Vagos e 

proceder à ocupação administrativa dos mesmos, para efeitos de aí construir os armazéns municipais: ----------------- 

−−−− Manuel Ferreira Regalado e Maria Augusta da Rocha Domingues, residentes em Choca, Calvão, terreno 

com a área de 1006,00 m2, a confrontar do norte com Estrada Nacional 109, do sul com Horácio 

Alentejeiro, nascente com Evangelista Alves e do poente com Edmundo Seixeiro, pelo valor de 7454,00 €;  

−−−− Paulo Jorge de Oliveira Alves e Dulce de Jesus Martins Alves, residentes em Choca, Calvão, um terreno 

com a área de 792,00 m2, a confrontar do norte e sul com caminho, do nascente com Manuel Alves e do 

poente com Germano Ferreira Seixeira, pelo valor de 5940,00 €; -------------------------------------------------- 

−−−− Cassilda Ferreira da Silva e Joaquim Ferreira Júnior, residentes em Vigia, Santo André de Vagos, um 

terreno com a área de 360 m2, a confrontar do norte com Mário de Jesus Pequeno, do sul com Maria 

Augusta Costa, do nascente com Mário de Jesus Pequeno e do poente com estrada, pelo valor de 2700,00 

€. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

13 – AQUISIÇÃO DE TERRENO – MANUEL NUNES SERAFIM JUNIOR E MARIA ELISABETE 



  

NUNES BERNARDES, SITO EM OUCA – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, adquirir a Manuel 

Nunes Serafim Júnior e esposa Maria Elisabete Nunes Bernardes, o terreno inscrito na matriz rústica da freguesia 

de Ouca, nº 6598, pela importância de 38.115,00 €, destinado à abertura de uma estrada em frente da Escola do 1º 

CEB de Ouca. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

14 – ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS – NAUTINFORME – FORMAÇÃO, CONSULTADORIA E 

ASSISTÊNCIA NAUTICA, LDA. – LOTE 64 – Presente o ofício da firma mencionada em epigrafe a solicitar 

autorização e informar que com referência ao lote 64 da Zona Industrial de Vagos, pretendem recorrer a 

financiamento bancário, pelo que necessitam de autorização da Câmara Municipal. --------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, informar que autoriza que a escritura de compra e venda 

seja efectuada em nome da entidade bancária a designar pela firma, para efeito de financiamento. ---------------------- 

15 – AQUISIÇÃO DOS LOTES 62 E 63 DA ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS – SINDUFLEX – 

SISTEMAS INDUSTRIAS FLEXIVEIS, LDA. – RECTIFICAÇÃO DAS DELIBERAÇÕES DE 24/06/2005 

E 09/06/2006 – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, rectificar as suas deliberações de 24/06/2005 e 

09/06/2006 referente, respectivamente, à alienação dos lotes 62 e 63 da Zona Industrial de Vagos, passando a 

constar que os lotes são alienados à sociedade “Sinduflex – Comercialização de Contentores e Sistemas Industriais 

Flexíveis, Lda.” e não “Sinduflex – Sistemas Industriais Flexíveis, Lda.” Como por lapso foi indicado, pois é a 

primeira denominação a registar na conservatória do registo comercial ------------------------------------------------------ 

16 – EMPRESA PARA GESTÃO DE PARQUES INDUSTRIAIS – Tendo em conta a deliberação da Câmara 

Municipal do dia 06/12/2006, e a da Assembleia Municipal de 22/12/2006,a Câmara Municipal delibera, por 

unanimidade, autorizar o Senhor Presidente da Câmara, Dr. Rui Miguel Rocha da Cruz, a outorgar a escritura de 

constituição da Empresa para Gestão de Parques Industriais. ------------------------------------------------------------------ 

-------- 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 18,45 horas. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 


