
ACTA Nº 5 

Acta da Reunião Ordinária  do dia 11 de Março de 2005 

--------- No dia 11 de Março 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. João Paulo Martins 

Neta, 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 JUSTIFICAÇÃO – Faltou à presente reunião o Sr. Vereador Dr. Carlos Fernandes Roseiro Bento ---- 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA: 

--------- Antes de se entrar no período da Ordem do Dia o Sr. Vereador Dr. João Paulo Martins Neta ditou para a 

acta a seguinte declaração:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- “ Quero congratular-me com o facto de estarmos neste espaço novo com mais condições para trabalhar e , 

expressar também a minha tristeza por considerar que este Edifício  devia permanecer afecto às funções para que 

originalmente foi construído, não sendo nesta altura necessário como escola, na minha opinião, devia continuar 

preferencialmente destinado à Cultura e à Educação.”--------------------------------------------------------------------------- 

ORDEM DO DIA 

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

Março de 2005, o qual acusa um saldo em dinheiro de 131.753,42 €uros, a Câmara Municipal dele tomou 

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

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

Seguidamente foram presentes os autos de notícia abaixo mencionados, levantados pela Equipa de Protecção da 

Natureza e Ambiente da Guarda Nacional Republicana de Aveiro:-----------------------------------------------------------

a) - Auto de Notícia de Contra-Ordenação nº 35/05, levantado contra Maria Cidália da Rocha Mocho, residente na 

Rua Principal, 361, Lombomeão, em virtude da mesma ser arrendatária de uma oficina de reparação de tractores e 

máquinas agrícolas, com sede no Beco da Fonte, nº 5, Santo André, sem possuir licença de utilização da referida 

oficina.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

b)  - Auto de Notícia de Contra-Ordenação nº 36/05, levantado contra João Henrique Raimundo Martins, residente 

na E. N. 109, nº 85, em Santo André, proprietário de um stand de venda de tractores e máquinas agrícolas “ Maria 

Cidália da Rocha Mocho” com sede no Beco da Fonte, nº 5, em Santo André, sem que possuísse licença de 

utilização para o referido stand.----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

nomeado, Dr. Pedro Samagaio.------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Presentes os autos de notícia de contra-ordenação abaixo mencionados, levantados pela Equipa de Protecção da 

Natureza e Ambiente da Guarda Nacional Republicana de Aveiro:----------------------------------------------------------

a) – Auto de Notícia de Contra-Ordenação nº 26/05, levantado contra Manuel Ferreira Costa, residente na Rua 

Francisco Almeida Brito, nº 22, em Soza, proprietário de um terreno sito no lugar da Lavandeira, objecto de 



  

extracção de materiais inertes.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, remeter ao Serviço de Fiscalização para localizar em 

planta de Condicionantes do P.D.M. o local da extracção .---------------------------------------------------------------------

b) – Auto de Notícia de Contra-Ordenação nº 27/05, levantado contra a firma BlocoVagos, com sede em 

Lombomeão, Vagos, por possuir no lugar de Lavandeira, uma pedreira, denominada de “ Lavandeira nº 5 ”, com o 

número de processo de ordem nacional 5744, emitida pela Delegação Regional  da Industria e Energia do Centro, 

sem que na referida pedreira existisse qualquer placa de sinalização da pedreira e da empresa exploradora, data de 

licenciamento e entidade licenciadora .--------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, registar e  ordenar a instrução do processo ao escrivão, já 

nomeado, Dr. Pedro Samagaio.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

c) – Auto de Notícia de Contra-Ordenação nº 28/05, levantado contra a firma BlocoVagos, com sede em 

Lombomeão, Vagos,  por no local onde procedem à extracção de inertes, não existir uma zona de protecção para 

com os prédios rústicos vizinhos, numa distância mínima de 10 metros.-----------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, registar e ordenar a instrução do processo ao escrivão, já 

nomeado, Dr. Pedro Samagaio.------------------------------------------------------------------------------------------------------   

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

Presente o auto de notícia de contra-ordenação nº 18/2005, levantado pela Equipa de protecção da Natureza e 

Ambiente da Guarda Nacional Republicana de Aveiro, bem como a informação da Fiscalização Municipal que 

informa que o depósito de sucata de propriedade do Sr. David Neto, residente na Rua da Gândara, nº 13, Palhal, e 

sito no lugar de Parada de Cima se localiza em área agro-florestal.------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, registar e ordenar a instrução do processo ao escrivão, já 

nomeado, Dr. Pedro Samagaio.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

5 – NEVA – NÚCLEO EMPRESARIAL DE VAGOS – PEDIDO DE PARECER NO ÂMBITO DA 

CANDIDATURA A INSTITUIÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA – Presente o ofício do NEVA – Núcleo 

Empresarial de Vagos, datado de 09/02/2005, a solicitar parecer  para candidatura a Instituição de Utilidade Pública 

tendo em conta que a instituição no âmbito da sua definição estatuária, promove e desenvolve a colaboração entre 

os associados, em ordem ao desenvolvimento cultural, organizacional, económico, tecnológico e cientifico dos seus 

membros, bem como contribuir para o fortalecimento das relações entre Universidades e Empresas com vista à 

dinamização da Industria Vaguense, em particular, e portuguesa, em geral.-------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal tendo em conta que:------------------------------------------------------------------------------- 

1 -  A Associação representa os comerciantes e os industriais que individualmente ou em sociedade desenvolvem as 

respectivas actividades dentro do concelho de Vagos.---------------------------------------------------------------------------

2 – Tem como objecto e fins o interesse público não lucrativo promovendo o associativismo nesta área, auxiliando 

sócios e não sócios da instituição, que nas áreas do comércio e indústria pretendem criar, desenvolver ou 

aperfeiçoar os respectivos estabelecimentos através do Gabinete do Empresário.-------------------------------------------

3 – Tem desenvolvido trabalho meritório na componente da formação profissional, serviço de apoio a trabalhadores 

de empresas locais.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4 – Tem juntamente com a Câmara Municipal actuado em parceria solidária e proveitosa na promoção do 

Município e das empresas do Concelho, quer local, quer regional, quer internacionalmente.------------------------------



  

5 -  Na área da educação e emprego em associação e/ou patrocínio tem desenvolvido actividades onde se promove o 

desenvolvimento de actividades junto de formandos e desempregados. Por outro lado, em parceria com Instituições 

Educativas tem contribuído para uma oferta educativa e profissional mais adequada às necessidades dos jovens e 

das empresas do concelho.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------Assim, delibera a Câmara Municipal, por unanimidade, emitir parecer favorável ao reconhecimento de 

utilidade pública.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

6 – GABRIEL OLIVEIRA CRUZ – MÁQUINA ELÉCTRICA DE DIVERSÃO – A Câmara Municipal 

delibera, por unanimidade, deferir o pedido formulado por Gabriel Oliveira Cruz, residente em Mira, para instalar 1 

máquina de diversão no estabelecimento denominado “ Café Fernandes ”, no lugar de Rines.----------------------------

7 – MINISTÉRIO PÚBLICO DE VAGOS – ASSALTO À ETAR DA VAGUEIRA -  A Câmara Municipal  

tomou conhecimento do teor do ofício do Serviço do Ministério Público de Vagos, Unidade de apoio, datado de 

26/01/2005, referência 249701, informando e notificando a Câmara Municipal de que o processo nº 5/05.5 

GAVGS,  referente ao “ Assalto à Estação de Saneamento ”, foi arquivado.------------------------------------------------- 

8 – MINISTÉRIO PÚBLICO DE VAGOS – ASSALTO AO EDIFÍCIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

VAGOS - A Câmara Municipal tomou conhecimento do teor do ofício do serviço do Ministério Público de Vagos, 

Unidade de Apoio, datado de 25/01/2005, referência 248938, informando e notificando a Câmara Municipal de que 

o processo nº 735/04.9GAVGS, referente ao “ Assalto ao Edifício da Câmara Municipal ”, foi arquivado.-------------

9 – HERCULANO FERREIRA & MARIA HELENA, LDA – OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA  - A Câmara 

Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido formulado pela firma Herculano Ferreira & Maria Helena, 

Ldª, com sede na Praia da Vagueira, que requereu a renovação da licença de ocupação da via pública, com a 

esplanada em frente ao seu estabelecimento denominado “ Maresias ”, sito na Praia da Vagueira, para o ano de 

2005.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10 – AQUISIÇÃO DE TERRENO NO LUGAR DE CORGO DO SEIXO DE BAIXO – A Câmara Municipal 

delibera, por unanimidade,  retirar este ponto da Ordem de Trabalhos, por necessitar de esclarecimentos adicionais.-

11 – CENTRO DE SAÚDE DE VAGOS – AQUISIÇÃO DE TERRENO -  A Câmara Municipal delibera por 

unanimidade, a dquirir a Maria Natália de Jesus Martins, casada com Euclides da Rocha Martins, residente no lugar 

de Lombomeão, um terreno sito em Brejeiras, Vagos, inscrito na Conservatória do Registo Predial de Vagos sob o 

nº 02558-A, pelo valor de 26.250,00 €.--------------------------------------------------------------------------------------------

12– VICTOR MANUEL FERREIRA MARQUES  – PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE  –

Seguidamente foi presente  o ofício datado de 4/2/2005, do advogado Dr. Pedro Pidwell, mandatário de Victor 

Manuel Ferreira Marques, residente em Verba, Aveiro, que solicita o pagamento de uma indemnização pelo 

acidente de automóvel, sofrido pelo Sr. Victor Manuel Ferreira Marques, no dia 5 de Julho de 2004, quando se 

deslocava na Rua Principal, Ouca no sentido de Riotinto, e embateu num pontão.------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, notificar o requerente da sua intenção de indeferir o 

pedido que deduziu de acordo com os fundamentos constantes do parecer que se transcreve, e para nos termos dos 

artºs 100º e 101º  do C.P.A., reclamar querendo  prazo de 10 dias.------------------------------------------------------------

--------- “ Por documento entrado na Câmara Municipal de Vagos a 7 de Fevereiro de 2005, através do seu ilustre 

advogado, o Sr. Victor Manuel Ferreira Marques, vem requerer uma indemnização no valor de 20 803,53 €.----------

--------- De acordo com o Auto de Participação da G.N.R. o acidente terá ocorrido em virtude de o ora requerente 



  

ter “ sido encadeado por um veículo que circulava no sentido Tabuaço/Ouca, tendo embatido no passeio da Ponte, 

entrando de seguida em despiste para o lado direito em relação ao seu sentido de marcha, para o meio de uns 

arbustos.”-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Assim, não me parece que a “ culpa ” do presente acidente tenha sido da C.M.Vagos.---------------------------

--------- O local era uma recta, o estado do tempo estava bom e não se vislumbra qualquer buraco ou obstáculo que 

a C.M. tivesse de sinalizar ou reparar.----------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Nestes termos, sou do parecer que não se pague o ora peticionado. ”------------------------------------------------

--------- Mais se delibera, unanimemente, remeter o processo ao Sr. Jurista para deligenciar no sentido de interpôr 

acção judicial contra o requerente para indemnização dos danos que provocou no referido pontão.----------------------

13 – TONY JOSÉ DA ROCHA DE JESUS – PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE – Presente 

novamente o processo referente ao pedido de indemnização por acidente requerido por Tony José da Rocha de 

Jesus, bem como ofício em que o mesmo solicita a reapreciação do mesmo dado a documentação que agora anexa.-

--------- A Câmara Municipal delibera, por maioria, com (5 votos a favor do Sr. Presidente, e dos Sr. Vereadores 

Mário Reis Pedreiras, Dr. Jorge Manuel dos Santos Simões, António José Ferreira da Graça e Álvaro de Almeida 

Rosa ) e um voto contra ( do Sr. Vereador Dr. João Paulo Martins Neta ),  manter a deliberação tomada em reunião 

da Câmara do dia 22/10/2004.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

14 – CONSTITUIÇÃO DE FUNDO PERMANENTE – Seguidamente a Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, autorizar a constituição de um fundo permanente a favor do  Engº João José Resende Bio, Chefe de 

Divisão de Serviços Operacionais, na importância de 1 000,00 €, tendo em vista despesas urgentes e inadiáveis, que 

no dia a dia se tornam necessárias satisfazer.--------------------------------------------------------------------------------------

15 – AUTO DE NOTÍCIA DE CONTRA-ORDENAÇÃO – Seguidamente  foi  presente o ofício nº 624, datado 

de 10/02/2005, da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro que remete o auto de notícia nº 494/2004, levantado 

pela Brigada de Fiscalização da Direcção-Geral dos Recursos Florestais, contra José Correia da Silva, residente em 

Oliveira do Bairro, em virtude do mesmo, manter uma fogueira acesa, no dia 16/08/2004, dentro do povoamento de 

pinhal junto à entrada que liga Vagos à Praia da Vagueira.---------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, registar e ordenar a instrução do processo ao escrivão, já 

nomeado, Dr. Pedro Samagaio.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

16 – REEDIÇÃO DA OBRA  “GENTRE POBRE” DO ESCRITOR JOÃO GRAVE – A Câmara Municipal 

deliberou, por unanimidade, ratificar a decisão do Sr. Vereador da  Cultura, Dr. Jorge Manuel dos Santos Simões, 

de reeditar a obra “Gente Pobre”, do escritor João Grave, num total de 1000 exemplares.---------------------------------

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

efectuados no âmbito das obras particulares no período de 25/02/2005 a 10/03/2005, cuja relação descriminada dos 

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

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

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

B – ASSUNTOS DE OBRAS MUNICIPAIS 

1 – PROJECTO DO “ARRANJO URBANÍSTICO DO LARGO DA CAPELA DO BOCO” – ESTUDO 

PRÉVIO – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade,  aprovar o “Estudo Prévio” do Arranjo Urbanístico do 

Largo da Capela do Boco, e ordenar que o mesmo seja submetido a discussão pública.-----------------------------------



  

2 – PAVIMENTAÇÃO NO CENTRO DE OUCA – Presente o ofício do Sr. José da Rocha Cedro Júnior, 

residente em Ouca, que coloca algumas questões e discorda do traçado da Rua do Canto, em Ouca.--------------------

--------- Após apreciação das questões a Câmara Municipal delibera, por unanimidade o seguinte:----------------------

---------1 – O projecto de beneficiação do Centro de Ouca foi abjecto de apreciação, por parte da Junta de 

Freguesia.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------2 – O mesmo respeitou algumas infraestruturas já construídas, há alguns anos, nomeadamente a que é 

referida pelo reclamante.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------3 – A empreitada foi adjudicada respeitando os projectos aprovados.------------------------------------------------

--------- Assim, delibera-se informar o reclamante não ser oportuno alterar o objecto da empreitada.-------------------

3 – OBRA DE “PRÉ-PRIMÁRIA DE COVÃO DO LOBO” – PROC. 6.2.2-09/2004 – Presente a informação 

técnica datada de 11 de Fevereiro de 2005, que dá a conhecer que dado os teores de humidade que tem sido 

verificados nos pavimentos em betonilha, o empreiteiro propôs que na aplicação do taco seja utilizada uma cola  de 

poliuretano de dois componentes, dando garantia aos trabalhos nos termos contratuais, passando assim, a existirem 

trabalhos  a mais no valor de 454,00 €.---------------------------------------------------------------------------------------------

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

454,00 €, mais IVA.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4 – OBRA DE “AMPLIAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DA ESCOLA PRÉ-PRIMÁRIA DE SANTA 

CATARINA” – PROC. 6.2.2.-08/2004 - Presente a informação técnica, datada de 11/02/2005, que dá a conhecer 

que dado os teores de humidade que tem sido verificados nos pavimentos em betonilha, o empreiteiro propôs que 

na aplicação do taco seja utilizada uma cola de poliuretano de dois componentes, dando garantia aos trabalhos nos  

termos contratuais, passando assim,  a existirem  trabalhos a mais no valor de 502,00 €.----------------------------------

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

502,00 €, mais IVA.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

C – ASSUNTOS DE OBRAS PARTICULARES   

1 – ANTÓNIO AUGUSTO DA ROCHA  - INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC. Nº 56/2004 – Presente o 

processo  de informação prévia nº 56/2004 de que é requerente António Augusto da Rocha, residente no Lameiro da 

Serra, que requer informação sobre a possibilidade de construção de duas moradias unifamiliares, garagens e 

muros, num terreno sito no Lameiro da Serra pertencente a Armando da Rocha Caladé.----------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir  o pedido nos termos da informação técnica datada 

de 07 de Fevereiro de 2005 .---------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 – JOSÉ DIAZ – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC. 66/2004 – Presente o processo de informação prévia nº 

66/2004, de que é requerente José Diaz, residente na Gafanha da Nazaré, que pretende construir uma moradia e 

anexos, num terreno de que é proprietário sito em Calvão.---------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara  Municipal  delibera,  por  unanimidade, deferir o pedido, nos termos da  informação técnica 

datada de 07/02/2005.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3 – URBINO DE JESUS GONÇALVES – PROCESSO DE OBRAS Nº 309/2004 – Presente o processo de 

obras nº 309/2004, de que é requerente Urbino de Jesus Gonçalves, residente no Fontão, que requer a construção de 

uma moradia e muros de vedação e divisão, num terreno sito no referido lugar.--------------------------------------------

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



  

hectares, nos termos da informação técnica datada de 07/02/2005.------------------------------------------------------------

4 – CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA SOARES – PROCESSO DE OBRAS Nº39/2004 – Presente o 

projecto de obras nº 39/2004, de que é requerente Carlos Alberto de Oliveira Soares, residente em Ouca, que requer 

o licenciamento para a instalação de armazenagem de combustíveis líquidos de gasolinas e gasóleo.-------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o projecto nas condições de informação técnica 

datada de 25 de Janeiro de 2005 e para no prazo de 6 meses apresentar as especialidades em falta.----------------------  

D - DIVERSOS 

1 – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES – “DECLARAÇÕES DE SALDANHA 

SANCHES AO DNnegócios” – A Câmara Municipal tomou conhecimento do teor da circular 28/2005-PB, datada 

de 1/3/2005, sobre “Declarações de Saldanha Sanches ao DNnegócios”, no dia 28/02/2005, em que refere que “ O 

número de Presidentes da Câmara que exigem luvas para instalar empresas no seu concelho é assustador”.------------ 

--------- Informa ainda que a A.N.M.P. irá accionar todos os meios legais ao seu dispor tendo em vista processar 

judicialmente o cidadão Saldanha Sanches.--------------------------------------------------------------------------------------- 

E - EXTRAS 

1 -  DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS NA EN 335, EM SALGUEIRO: – Presente o ofício da firma 

Guilherme Varino & Filhos, Ldª, empreiteiro da obra supramencionada, dando resposta à notificação da Câmara 

Municipal, no seguimento da deliberação do dia 28 de Janeiro de 2005.-----------------------------------------------------

--------- Presente também o parecer jurídico do jurista da Câmara Municipal, Dr. Pedro Samagaio.----------------------

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

--------- 1 – Notificar o empreiteiro para a recepção provisória parcial da obra na parte em que a mesma pode ser 

recebida após ensaios de estanquicidade.------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------- 2 -  Não rescindir o contrato da empreitada com a Guilherme Varino & Filhos, Ldª, e actuar nos termos do 

nº 4, do artº 218º, do Decreto-Lei nº 59/99, de 2 de Março, porquanto se verifica o seguinte:-----------------------------

------- a) – O empreiteiro foi notificado para reparar/modificar aquilo que a fiscalização da obra e a Câmara 

Municipal detectarem que estava errado concedendo-lhe o prazo de um mês, nada tendo sido reparado/modificado 

até à presente data.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- b) – Foi indeferida tácitamente a reclamação do empreiteiro à notificação para reparar.-------------------------

--------- c) – A reparação da obra é de carácter urgente e de extrema necessidade e utilidade para o concelho de 

Vagos.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- d) – Proceder à realização das reparações/modificações  dos  erros verificados na obra.-------------------------

--------- e) – Accionar , por via disso, as garantias bancárias previstas no contrato da empreitada.------------------------

--------- f) – Manter a proposta feita pela Câmara Municipal de Vagos e já aceite por parte da Guilherme Varino & 

Filhos, Ldª , de uma entidade idónea apurar as responsabilidades pelos erros verificados na presente obra.------------

--------- g) – Adjudicar nos termos do concurso oportunamente levado a efeito, as citadas reparações/modificações à 

empresa H.F.N.-Henriques, Fernandes & Neto, Ldª.-----------------------------------------------------------------------------

--------- Mais se delibera, unanimemente, notificar a firma Guilherme Varino & Filhos, Ldª para a presente 

deliberação.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 – FERNANDO JORGE VICENTE – PEDIDO DE CERTIDÃO – presente o requerimento de Fernando Jorge 

Vicente, residente em Lombomeão, a solicitar certidão em como foram integrados no domínio público aquando da 



  

construção da rotunda (E.N. 109-junto do Bairro Dr. Pedro Guimarães), 681 metros quadrados de terreno 

pertencentes ao artigo desanexado do descrito sob o nº 2423.------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, certificar o seguinte:----------------------------------------------

--------- Foi destacada uma parcela com a área de 1391 m2, de um terreno sito  em Vagos, junto à E.N. 109, com o 

artº nº 222 e descrito na Conservatória do Registo Predial com o nº 883.-----------------------------------------------------

--------- Posteriormente, com a construção da rotunda, via e passeios, foram integrados no domínio público de 

forma consentida, uma área  de 681 m2, da parcela destacada, ficando a mesma com 710 m2.--------------------------- 

3 – ALTERAÇÃO DA DATA DA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DO DIA 25 DE MARÇO DE 

2005:- Tendo em conta que a reunião ordinária e pública do corrente mês, marcada para o dia 25 de Março de 2005, 

coincide com a data de Feriado Nacional, Sexta-Feira Santa, a Câmara Municipal delibera por unanimidade, que a 

referida reunião seja adiada para o dia 01 de Abril de 2005, sendo a  mesma realizada à hora do costume.-------------

--------- Mais foi deliberado, por unanimidade, informar o Sr. Vereador Dr. Carlos Fernandes Roseiro Bento da 

presente deliberação e afixarem-se editais para conhecimento público.------------------------------------------------------- 

--------- 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 12,00 horas.------   

 

 

 

  


