
 
 
 
 
 
 

 

 

ACTA Nº 5/10 

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DO DIA 17 DE FEVEREIRO 

DE 2010 

 

--------- No dia 17 de Fevereiro de 2010, pelas quinze horas e quinze minutos, no Edifício dos Paços do Concelho 

de Vagos, na Sala de Reuniões, reuniu publicamente, a Câmara Municipal, sob a presidência do Senhor Presidente 

da Câmara, Dr. Rui Miguel Rocha da Cruz, com a presença da Senhora Vice-Presidente Dr.ª Albina Maria de 

Oliveira Rocha, e dos Senhores Vereadores, Eng.º Mário dos Santos Martins Júnior, Dr. marco António Ferreira 

Domingues, Dr. Silvério Rodrigues Regalado, Dr.ª Dina Maria Marques Ribeiro e Dr.ª Cláudia Cristiana Rocha 

Oliveira. Assistiu à reunião o Senhor Laerte Macedo Pinto, Técnico Superior. --------------------------------------------- 

FALTAS E JUSTIFICAÇÃO: Não tendo comparecido ao início da Reunião os Senhores Vereadores Drs. Marco 

António Ferreira Domingues e Silvério Rodrigues Regalado, vindo a faze-lo mais tarde, conforme se fará referência 

no local próprio da presente acta. A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, justificar as faltas dadas pelos 

Senhores Vereadores, ao início da Reunião. -------------------------------------------------------------------------------------- 

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

anterior na próxima reunião. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- E, quando eram cerca das 15,20 horas, o Vereador Senhor Dr. Marco António Ferreira Domingues, entrou 

na Sala de Reuniões, assumindo as suas funções. As deliberações que se seguem passaram a contar com a 

participação e votação desse Vereador. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA: Antes de se entrar na Ordem do Dia o Senhor Vereador Eng.º Mário 

dos Santos Martins Júnior, questionou o Senhor Presidente da Câmara sobre o seguinte: --------------------------------- 

1. Qual o ponto de situação sobre o encerramento do Mercado de Peixe da Vagueira; ----------------------------- 

2. Qual é o ponto de situação sobre do Recurso Extraordinário de Revisão do Processo RIAVAGOS; ---------- 

3. Pretende cópia dos contratos de prestação de serviço desde 12/10/2009 até à presente data. ------------------- 

-------- Em resposta disse o Senhor Presidente da Câmara o seguinte: -------------------------------------------------------- 

-------- “Quanto ao Mercado do Peixe da Vagueira, é uma obra da responsabilidade da DOCAPESCA, tendo por 

esta sido construída e estava afecta à lota, não tendo o Município intervenção na mesma e permanecendo ali os 

vendedores ao arrepio dos Regulamento Municipais. A ASAE inspeccionou recentemente o Mercado e constatou 

aquilo que era óbvio, que o mesmo não reunia condições higio-sanitárias para o efeito, procedendo ao encerramento 

do mesmo. A Câmara Municipal tal como já o havia feito recentemente à lota, assegurou e tem assegurado um 

posto de vendagem alternativo para a DOCAPESCA e fá-lo-á também provisoriamente para os vendedores do 

Mercado, sendo que neste caso aplicará agora as regras dos regulamentos Municipais e respectivas Taxas. Por outro 



lado, a solução definitiva quer para a lota, quer para o Mercado, quer para o Núcleo de arte Xávega está a ser 

negociado com a ARHCentro e a breve trecho a Praia da Vagueira estará dotada daquelas infraestruturas. ------------ 

-------- Quanto ao Recurso Extraordinário de Revisão do Processo RIAVAGOS, disse que o mesmo deu entrada 

mas foi rejeitado liminarmente pelo Juiz da Comarca do Baixo Vouga; foi apresentado Recurso de Agravo da 

decisão daquele Juíz e o mesmo transitou, há dias, para a Relação de Coimbra, aguardando a Autarquia por uma 

decisão da Relação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Quanto aos Contratos, disse, faculte-se cópias.” ------------------------------------------------------------------------ 

ORDEM DO DIA 

A - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 

1 - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA - Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 16 de 

Fevereiro de 2010, o qual acusa um saldo em dinheiro de 19.311,25 €. A Câmara Municipal dele tomou 

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

2 - ELSA MARIA CARVALHEIRO DIAS - PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE – Foi 

presente uma carta de Elsa Maria Carvalheiro Dias, residente na Avenida Nossa Senhora da Saúde, n.º 91, 1º Dto, 

Costa Nova do Prado, a informar que no dia 25/12/2009, pelas 18:50 horas, quando circulava no seu automóvel na 

Rua Principal da Gafanha do Areão, no sentido Mira – Gafanha da Boa-Hora, ao chegar junto à residência n.º 499, 

devido a um buraco existente na faixa de rodagem e sem qualquer sinalização a indicar a irregularidade da faixa de 

rodagem, embateu com o pneu dianteiro, donde resultaram danos matérias no veículo, no montante de 374,77 € 

(trezentos e setenta e quatro euros e setenta e sete cêntimos), conforme orçamento que juntou. ------------------------- 

-------- Analisada a pretensão, bem como o teor da participação do acidente à GNR e ainda os pareceres técnicos e 

jurídico que recaíram sobre tal pretensão, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, indemnizar a 

requerente no valor de 374,77 € (trezentos e setenta e quatro euros e setenta e sete cêntimos), conforme o 

orçamento que foi apresentado. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3 - AGRIPINO DA ROCHA DOMINGUES - CEDÊNCIA DE TERRENO – Foi presente uma carta do Senhor 

Agripino da Rocha Domingues, residente na Avenida João Grave, n.º 460, em Vagos, a solicitar à Câmara 

Municipal o reconhecimento de cedência de uma parcela de terreno com 300 m2, para prolongamento de uma nova 

via, conforme planta que anexa. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Mais solicita, que lhe seja passada certidão de ocupação administrativa para efeitos fiscais e registais, bem 

como uma indemnização no valor de 30,00 € (trinta euros) metro quadrado, bem como a reposição do muro 

existente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal apreciou e deliberou, por unanimidade, aceitar a cedência nas condições propostas 

pelo requerente, mas somente para a área real ocupada de 291 m2, de acordo com o levantamento topográfico 

efectuado no local, e não para 300 m2, conforme pretendido pelo mesmo. ------------------------------------------------- 



 
 
 
 
 
 

 

4 - JUNTA DE FREGUESIA DE OUCA - CASA MORTUÁRIA DE OUCA - PEDIDO DE SUBSÍDIO – Em 

seguida, foi presente um ofício da Senhora Presidente da Junta de Freguesia de Ouca, datado de 21/01/2010, a 

solicitar à Câmara Municipal a atribuição de um subsídio no valor de 25.000,00 € (vinte e cinco mil euros), para 

pagamento das obras de conclusão da Casa Mortuária de Ouca. -------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir o subsídio à Junta de Freguesia de Ouca, no valor 

de 25.000,00 e (vinte e cinco mil euros), para pagamento das obras de conclusão da construção da Casa Mortuária 

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

5 - JUNTA DE FREGUESIA DE OUCA - CASA MORTUÁRIA DE OUCA - ARRANJOS EXTERIORES – 

Presente o ofício da Senhora Presidente da Junta de Freguesia de Ouca, datado de 21/01/2010, a solicitar à Câmara 

Municipal a execução dos arranjos exteriores da Casa Mortuária de Ouca. ------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, remeter a pretensão à Divisão de Serviços Operativos 

para executarem os referidos trabalhos exteriores. ------------------------------------------------------------------------------ 

6 - JUNTA DE FREGUESIA DE OUCA - REQUALIFICAÇÃO DO RECINTO DE FESTAS – 

CARREGOSA – Continuando, foi presente o ofício da Senhora Presidente da Junta de Freguesia de Ouca, datado 

de 21/01/2010, a solicitar à Câmara Municipal a execução de um projecto para a requalificação do Recinto de 

Festas da Carregosa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, remeter a pretensão à Divisão de Serviços Operativos 

para elaborarem o projecto de requalificação do Recinto de Festas da Carregosa. ----------------------------------------- 

-------- E, quando eram cerca das 15,40 horas, o Vereador Senhor Dr. Silvério Rodrigues Regalado, entrou na Sala 

de Reuniões, assumindo as suas funções. As deliberações que se seguem passaram a contar com a participação e 

votação desse Vereador. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

7 - JUNTA DE FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO DE VAGOS - DOAÇÃO DE TERRENOS – Quanto a 

este ponto da presente ordem de trabalhos, o mesmo foi retirado para esclarecimentos adicionais. --------------------- 

8 - JUNTA DE FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO DE VAGOS - PEDIDO DE SUBSÍDIO – 

Seguidamente, foi presente o ofício n.º 4, datado de 01/02/2010, do Senhor Presidente da Junta de Freguesia de 

Santo António de Vagos, a solicitar à Câmara Municipal a atribuição de um subsídio no valor de 7.000,00 € (sete 

mil euros), para pagamento do terreno comprado e situado nos Barrinhos, em Santo André, destinado ao 

armazenamento de sobras de aterros prestáveis para construção de caminhos rurais e ainda outros lixos, que 

possam ser transportados para ser reciclados. ------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal apreciou e deliberou, por maioria, com 5 votos a favor (do Senhor Presidente da 

Câmara Municipal e dos Senhores Vereadores Dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha, Dr. Marco António Ferreira 

Domingues, Dr. Silvério Rodrigues Regalado e Dr.ª Cláudia Cristiana Rocha Oliveira) e 2 votos contra (dos 



Senhores Vereadores Eng.º Mário dos Santos Martins Júnior e Dr.ª Dina Maria Marques Ribeiro), deferir a 

pretensão. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Declaração de voto: Os Senhores Vereadores Eng.º Mário dos Santos Martins Júnior e Dr.ª Dina Maria 

Marques Ribeiro, declararam o seguinte: ----------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- “Votámos contra a atribuição deste subsídio, na medida em que discordamos do fim a que se destina o 

terreno adquirido pela Junta. A Junta de Freguesia de Santo António de Vagos, pretende pagar um terreno 

destinado a armazenamento de sobras de aterros prestáveis e ainda outros lixos, que possam ser transportados para 

ser reciclados. Ora, esta pretensão viola o definido no Regulamento Municipal de Resíduos Sólidos, relativamente 

aos entulhos e monos, e ainda o definido na Lei geral sobre resíduos de construção e demolição”. --------------------- 

-------- Sobre esta declaração de voto, o Senhor Presidente da Câmara Municipal, disse que só viola a Legislação 

ou Regulamento, no entender desses Vereadores, mas não viola no nosso entender. -------------------------------------- 

9 - JUNTA DE FREGUESIA DE PONTE DE VAGOS - CONSTRUÇÃO DE MURO NA RUA DA 

ESPERANÇA – PALHAL – Em seguida, foi presente o ofício n.º 86-P/2009, datado de 14/12/2009, do Senhor 

Presidente da Junta de Freguesia de Ponte de Vagos, a solicitar à Câmara Municipal a cedência de material para a 

construção de um muro junto à Rua da Esperança, no lugar do Palhal, com 40 cm de altura, estacionamentos, 

passeio e lancil. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ceder o material para a construção do muro. --------------- 

10 - JUNTA DE FREGUESIA DE PONTE DE VAGOS - PEDIDO DE MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO DE MURO – Continuando, foi presente o ofício n.º 93-P/2009, de 23/12/2009, do Senhor 

Presidente da Junta de Freguesia de Ponte de Vagos, a solicitar à Câmara Municipal a cedência de materiais para a 

construção de um muro, junto à estada que vai da Igreja até à Rua Nova. --------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ceder o material para a construção do muro. --------------- 

11 - JUNTA DE FREGUESIA DE PONTE DE VAGOS - PEDIDO DE SUBSÍDIO PARA ATERRO – Acto 

contínuo, foi presente o ofício n.º 68-P/2009, de 13/11/2009, do Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Ponte 

de Vagos, a solicitar à Câmara Municipal um subsídio para aterrar o terreno dos escuteiros, no valor de 1.100,00 € 

(mil e cem euros). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, conceder o citado pedido de subsídio de 1.100,00 € (mil e 

cem euros). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12 - FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE FONTE DE ANGEÃO - CONSTRUÇÃO 

DA NOVA IGREJA MATRIZ E ARRANJOS EXTERIORES - PEDIDO DE SUBSÍDIO - Seguidamente, foi 

presente um ofício da Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Fonte de Angeão, datado de 18/12/2009, a 

solicitar a concessão de um subsídio para os arranjos exteriores e envolventes à nova Igreja Matriz, ou que os 

mesmos sejam mandados executar pela Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------------ 



 
 
 
 
 
 

 

-------- Mais solicita, a disponibilização da quantia em falta referente ao subsídio destinado à construção da referida 

Igreja. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, remeter a pretensão à Divisão de Serviços Operativos, 

para executarem os arranjos exteriores. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

13 - FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE SOZA - PEDIDO DE SUBSÍDIO – Foi 

presente um ofício do Senhor Presidente da Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Soza, datado de 

09/12/2009, a solicitar à Câmara Municipal um subsídio para a obra de restauração e beneficiação da Igreja Matriz 

de Soza. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, conceder um subsídio no valor de 15.000,00 € (quinze 

mil euros). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Mais foi deliberado, unanimemente, remeter a pretensão à Divisão de Serviços Operativos para procederem 

aos arranjos exteriores (adro) da Igreja Matriz de Soza. ----------------------------------------------------------------------- 

14 - COMISSÃO DA FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE OUCA - PEDIDO DE SUBSÍDIO – 

Continuando, foi presente um ofício da Comissão da Fábrica da Igreja Paroquial de Ouca, datado de 14/09/2009, a 

solicitar à Câmara Municipal um subsídio destinado às obras de manutenção e beneficiação da Igreja Paroquial, e 

em especial à instalação de um sistema de aquecimento. ---------------------------------------------------------------------- 

-------- A câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio de 5.000,00 € (cinco mil euros), à 

Comissão da Fábrica da Igreja Paroquial de Ouca. ----------------------------------------------------------------------------- 

15 - ARMANDO DA ROCHA TOMÉ - CEDÊNCIA DE TERRENO – Em seguida, a câmara Municipal 

deliberou, por unanimidade, adquirir a Armando da Rocha Tomé, residente na Rua Padre Vicente Maria da Rocha, 

n.º 201, em Vagos, um prédio a pinhal situado no Chão de Vagos, limite da Freguesia de Vagos, pelo montante de 

4,50 €/ m2, e com a área de 408 m2, conforme levantamento topográfico, elaborado pelos Serviços Municipais, 

para efeitos de aí proceder à abertura de uma estrada que liga o Novo Centro de Saúde de Vagos à Rua Padre 

Vicente Maria da Rocha. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

16 - JOAQUIM NUNES VIEIRA PERDIGÃO - CEDÊNCIA DE TERRENO – Foi presente uma carta do 

Senhor Joaquim Nunes Vieira Perdigão, residente na rua Direita, n.º 133, lugar de Salgueiro, freguesia de Soza, a 

solicitar a autorização para a construção de um muro de vedação e suporte de terras na sua propriedade, situada na 

Rua dos Lagos, no referido lugar e freguesia, uma vez que cedeu gratuitamente uma área de 400 m2 dessa 

propriedade para alargamento e beneficiação daquela Rua. ------------------------------------------------------------------- 

-------- Mais solicita que a Câmara Municipal o apoie na construção do muro. --------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a construção do muro de vedação, bem como 

ceder os respectivos materiais para o efeito. ------------------------------------------------------------------------------------- 



17 - GEOTA - GRUPO DE ESTUDOS DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E AMBIENTE - 

PROTOCOLO “PROJECTO COASTWATCH EUROPE” – Em seguida, a Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, aprovar o protocolo denominado “Projecto Coastwatch Europe”, a ser outorgado com GEOTA – 

Grupo de Estudos de Ordenamento do Território e Ambiente, cuja cópia do mesmo se dá aqui como inteiramente 

reproduzida e ficará arquivada no presente Livro de Actas. ------------------------------------------------------------------- 

-------- Mais foi deliberado, unanimemente, conceder todos os poderes ao Senhor Presidente da Câmara Municipal 

para outorgar o mesmo, em representação do Município. ---------------------------------------------------------------------- 

18 - VITOR MANUEL FIGUEIREDO GUIMARÃES – PEDIDO DE REFORÇO DE INDEMNIZAÇÃO – 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, retirar o presente ponto da Ordem de Trabalhos. ------------------- 

19 - JOÃO BATISTA JULIÃO - PERMUTA DE TERRENOS – Seguidamente, a Câmara Municipal deliberou, 

por unanimidade, ratificar a decisão do Senhor Presidente da Câmara Municipal, relativamente à decisão tomada 

sobre a permuta de terrenos com o Sr. João Batista Julião, e comunicado ao mesmo através do n/ofício n.º 872, de 

28/01/2010, o qual se dá inteiramente reproduzido e cuja cópia ficará arquivada no presente Livro de Actas. -------- 

-------- Declaração de voto: Os Senhores Vereadores Eng.º Mário dos Santos Martins Júnior e Dr.ª Dina Maria 

Marques Ribeiro, declararam o seguinte: ----------------------------------------------------------------------------------------- 

•••• “Relembramos que, em reunião de Câmara de 16 de Dezembro, votámos contra a proposta de permuta que 

nos foi apresentada por entendermos que a mesma não apresentava de forma clara o valor dos prédios em 

permuta, havendo ainda imposições do Senhor João Batista Julião demasiado exigentes e dúvidas em relação 

a área dos terrenos; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

•••• Relembramos ainda que, em reunião de Câmara de 20 de Janeiro, o Senhor Presidente da Câmara pediu a 

revogação da decisão já tomada, referindo que havia um problema com as áreas e considerou que era 

necessário proceder à reavaliação dos prédios em permuta; ------------------------------------------------------------ 

•••• Ao prepararmos esta reunião, constatámos com agrado a inclusão posterior de documentação que permite ter 

a noção do valor dos terrenos em permuta com vista a uma tomada de decisão consciente; ----------------------- 

•••• Concluímos que esta proposta implica que dois dos lotes que o requerente pretendia na Gafanha da Boa Hora 

não sejam objecto da permuta; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

•••• Concluímos ainda que a permuta de dois terrenos do Senhor João Batista Julião por dois prédios da Câmara 

(um em Vagos e outro na Boa Hora) é razoável, uma vez que, de acordo com a documentação apresentada, 

os valores dos prédios são parecidos; -------------------------------------------------------------------------------------- 

•••• Consideramos que houve uma evolução positiva neste negócio em favor daquilo que nos parece justo, uma 

vez que, em Dezembro, a permuta implicava que fossem entregues ao Senhor João Batista Julião mais dois 

lotes na Gafanha da Boa Hora além do agora previsto, o que era lesivo dos interesses do Município, razão 

pela qual hoje votámos favoravelmente a proposta apresentada.” -----------------------------------------------------  



 
 
 
 
 
 

 

20 - MAISVAGOS - PARQUES EMPRESARIAIS - AQUISIÇÃO DO LOTE 121 DA ZONA INDUSTRIAL 

DE VAGOS – No seguimento da deliberação tomada em reunião camarária de 16/12/2009, e comunicada ao 

Senhor Presidente do Conselho da Administração da MAISVAGOS, através do ofício n.º 1466, de 08/02/2010, 

vem o mesmo responder à Câmara Municipal, através do ofício datado de 11/02/2010, que a MAISVAGOS, S.A., 

que está disponível para adquirir o lote n.º 121, pelo valor praticado nos lotes industriais, da Zona Industrial de 

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

-------- Face ao teor da referida deliberação camarária, bem como ao agora proposto pelo senhor Presidente da 

MAISVAGOS, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, solicitar à Assembleia Municipal autorização 

para a Câmara Municipal alienar o lote n.º 121 à MAISVAGOS, directamente, e pelo preço fixado para a alienação 

de lotes na Zona Industrial de Vagos, ou seja, ao preço de 9,98 €/m2. ------------------------------------------------------- 

21 - PROPOSTA DE ELABORAÇÃO PARA ALTERAÇÃO PARCIAL DO PLANO DE PORMENOR DA 

GAFANHA DA BOA-HORA/FLORESTA – Foi presente uma informação técnica da Divisão de Planeamento e 

Urbanismo, datada de 11/02/2010, com a fundamentação para a elaboração da alteração parcial ao Plano de 

Pormenor da Gafanha da Boa-Hora/Floresta, contendo a definição da oportunidade e os termos de referência, bem 

como a indicação do procedimento a seguir para dar inicio ao processo de elaboração ao plano, e ainda a anexar as 

plantas que enquadram a área de intervenção nos planos municipais. -------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, dar início ao processo de elaboração da alteração parcial 

do Plano de Pormenor da Gafanha da Boa-Hora/Floresta. --------------------------------------------------------------------- 

-------- Declaração de voto: Os Senhores Vereadores Eng.º Mário dos Santos Martins Júnior e Dr.ª Dina Maria 

Marques Ribeiro, declararam o seguinte: ----------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- “Votámos favoravelmente a intenção de proceder a uma alteração parcial do Plano de Pormenor, uma vez 

que, esta resulta de uma decisão da Assembleia Municipal e ainda da necessidade de ajustar um instrumento de 

planeamento de forma a dotar a área de novos equipamentos, nomeadamente do Centro Educativo da Gafanha da 

Boa-Hora”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

22 - PLANO DE PORMENOR DO PARQUE EMPRESARIAL DE SOZA - PARCELA F – Em seguida foi 

presente uma informação da Senhora Chefe de Divisão de Planeamento e Urbanismo, Dr.ª Graça Feio, datada de 

11/02/2010, que se transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- “Decorrido o período de discussão pública do Plano de Pormenor do Parque Empresarial de Soza – Parcela 

F, informa-se que não foi registada qualquer participação no âmbito do mesmo. ------------------------------------------ 

-------- Foi elaborada a versão final do plano, apenas como a introdução de algumas correcções de pormenor ao 

nível do regulamento. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Assim, apresenta-se a proposta final do Plano para nos termos do disposto no artigo 79º, do Regime 



Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, a Câmara Municipal, se assim o entender, remeter a proposta de 

plano à Assembleia Municipal para aprovação.” -------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal apreciou e deliberou, por unanimidade, propor à Assembleia Municipal a discussão e 

votação da Proposta Final do Plano de Pormenor do Parque Empresarial de Soza – Parcela F. -------------------------- 

23 - DELEGAÇÕES 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 10/02/2010 a 

16/02/2010, cuja relação discriminada 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 PLUVIAIS EM PONTE DE VAGOS - RECEPÇÃO DEFINITIVA - Presente 

o auto de recepção definitiva da obra mencionada em epigrafe. -------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, homologar o auto de recepção definitiva da empreitada 

de “Drenagem de Águas Pluviais em Ponte de Vagos”. ------------------------------------------------------------------------ 

2 - ETAR DE OUCA - PROC.º N.º 6.2.2-09/2007 - PRORROGAÇÃO DE PRAZO - Presente a informação 

técnica datada de 30/11/2009, a informar que o empreiteiro solicitou a prorrogação de prazo da empreitada 

mencionada em epígrafe, por 90 dias, devido a falta de mão-de-obra especializada, uma vez que as suas equipas de 

trabalho estão concentradas numa obra no Município de Penacova; algumas questões que se levantaram, no 

decorrer da obra, levaram algum tempo a ser solucionadas; terem de arranjar uma solução alternativa para o 

emissário final; terem de executar a drenagem de águas do recinto da ETAR; terem de efectuar taludes e muros de 

contenção das terras da ETAR; prevendo a conclusão dos trabalhos no dia 14 de Janeiro de 2010. --------------------- 

-------- Mais informa, que a prorrogação de prazo deverá ser a título gracioso, e que o empreiteiro deverá 

apresentar o Plano de Trabalhos actualizado. ------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a prorrogação do prazo de 90 dias, e notificar o 

empreiteiro a apresentar o Plano de Trabalhos actualizado. ------------------------------------------------------------------- 

3 - ESTACIONAMENTO E PASSEIOS NA AVENIDA PADRE ALÍRIO DE MELO - PROC.º N.º 6.2.2-

02/2009 - PRORROGAÇÃO DE PRAZO - Presente a informação técnica datada de 21/12/2009, a informar que 

o empreiteiro solicitou a prorrogação de prazo da empreitada mencionada em epígrafe, por 45 dias, devido a 

condições climatéricas desfavoráveis durante o decorrer do prazo da Empreitada (30 dias), prevendo a conclusão 

dos trabalhos no dia 7 de Janeiro de 2010. --------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Mais informa, que a prorrogação de prazo deverá ser a título gracioso, e que o empreiteiro deverá 

apresentar o Plano de Trabalhos actualizado. ------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a prorrogação do prazo de 22 dias, e notificar o 

empreiteiro a apresentar o Plano de Trabalhos actualizado. ------------------------------------------------------------------- 



 
 
 
 
 
 

 

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

CONTA FINAL DA EMPREITADA - Presente a conta final da empreitada mencionada em epígrafe. ------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, homologar a conta final da empreitada de “Construção da 

Piscina de Alta Competição – 2ª Fase”. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

-------- Porém, antes de se entrar na discussão e votação do assunto que se segue, o Vereador Senhor Eng.º Mário 

dos Santos Martins Júnior ausentou-se da Sala de Reuniões, em virtude de ser Presidente da Direcção de Apoio 

Social e Desenvolvimento de Santa Catarina. ----------------------------------------------------------------------------------- 

1 - PROTOCOLO DE APOIO FINANCEIRO COM A COMISSÃO DE APOIO SOCIAL E 

DESENVOLVIMENTO DE SANTO CATARINA – ADENDA – Foi presente uma informação da Senhora 

vereadora Dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha, sobre o assunto supramencionado, acompanhado de uma adenda 

ao Protocolo de Apoio Financeiro com a Comissão de Apoio Social e Desenvolvimento de Santa Catarina, 

documentos que se dão aqui como inteiramente reproduzidos para todos os efeitos legais, e ficam arquivados no 

presente Livro de Actas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal apreciou e deliberou, por unanimidade, aprovar a citada Adenda ao Protocolo. --------- 

-------- Seguidamente, o Vereador Senhor Eng.º Mário dos Santos Martins Júnior foi chamado à Sala de Reuniões, 

reassumindo as suas funções. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2 - RECTIFICAÇÃO DO SUBSÍDIO ATRÍBUIDO AO CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE CALVÃO, 

PARA APOIO À EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E ESCOLAS DO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO – 

Continuando, foi presente uma informação da Vereadora Dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha, que resumidamente 

propõe, de acordo com o solicitado pelo Agrupamento de Escolas de Vagos, que seja atribuído um subsídio de 

1.482,62 € (mil, quatrocentos e oitenta e dois euros e sessenta e dois cêntimos), ao Centro Social e Paroquial de 

Calvão, a acrescer ao já atribuído, que permita aumentar em 2 horas de trabalho o exercício de funções da actual 

tarefeira. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada pela Senhora Vereadora. - 

3 - CONSERVATÓRIA DOS REGISTOS CIVIL E PREDIAL DE VAGOS - FACTURAÇÃO DA ÁGUA, 

SANEAMENTO E RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS – Considerando que a Conservatória supramencionada, 

tem em atraso o pagamento de facturação dos serviços prestados por esta Autarquia; considerando as questões de 



Saúde Pública, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, que não se proceda ao corte do fornecimento de 

água àquela conservatória. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO: Não houve. -------------------------------------------------------------------------------- 

--------- 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 _______________________________________ Técnico Superior, tendo terminado a reunião 

às dezassete horas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


