
 
 
 
 
 
 

 

 

ACTA Nº 6/10 

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DO DIA 3 DE MARÇO DE 2010 

 

--------- No dia 3 de Março de 2010, 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 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 Dr. Marco 

António Ferreira Domingues, Dr. Silvério Rodrigues Regalado e Dr.ª Dina Maria Marques Ribeiro, vindo a faze-lo 

mais tarde, conforme se fará referência no local próprio da presente acta. --------------------------------------------------- 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA: Antes de se entrar na apreciação dos assuntos constantes da 

presente Ordem do Dia, o Vereador Senhor Eng.º Mário dos Santos Martins Júnior, usou da palavra para solicitar 

ao Senhor Presidente da Câmara Municipal que os Serviços Municipais procedam à limpeza dos vidros existentes 

nos passeios junto aos semáforos, no cruzamento da Avenida Parque de Campismo com a Rua Principal da Boa-

Hora. Mais solicitou que fosse ordenado aos serviços para procederem à fiscalização dos consumidores da Praia da 

Vagueira que não apresentam consumos em prédios em propriedade horizontal e cujos contadores poderão ou não 

estar avariados. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ORDEM DO DIA 

A - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 

1 - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA – Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 2 de 

Março de 2010, o qual acusa um saldo em dinheiro de 190.163, 97 €. A Câmara Municipal dele tomou 

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

2 - SUBSTITUIÇÃO DE ASSISTENTES OPERACIONAIS COM FUNÇÕES DE AUXILIARES DE 

ACÇÃO EDUCATIVA DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E DO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO – 

Continuando, foi presente a seguinte proposta da Vereadora Senhora Dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha: ------- 

-------- “Considerando que a Câmara Municipal de Vagos possui competências na Educação Pré-Escolar e no 1º 

Ciclo do Ensino Básico, devendo, por este motivo, assegurar o funcionamento destes níveis de ensino. ------------ 

-------- Considerando que existe a necessidade, sistemática, de substituir, de forma temporária, Assistentes 

Operacionais com funções de Auxiliares de Acção Educativa na Educação Pré-Escolar e no 1º ciclo do Ensino 

Básico do Concelho de Vagos. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

-------- Considerando que se torna imperativa a presença de Auxiliares de Acção Educativa nos espaços 

educativos, com a implementação do Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições Escolares no 1º 

ciclo do Ensino Básico e do Programa de Generalização de Actividades Enriquecimento Curricular. --------------- 

-------- Considerando, ainda, que estas substituições temporárias efectuadas pelas Juntas de Freguesia do 

Concelho de Vagos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Propomos que: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

• Se fixe em 3,00 € (três euros) por hora, o valor de comparticipação a atribuir às Juntas de Freguesia do 

Concelho, para fazer face às despesas que as mesmas possam vir a ter, durante o ano lectivo de 

2009/2010, com as substituições acima mencionadas; ------------------------------------------------------------ 

• Se autorize a Câmara Municipal de Vagos a efectuar, no âmbito dos contratos de seguros que possui, o 

seguro de acidentes pessoas às pessoas contratadas para estas substituições temporárias. “----------------- 

-------- A Câmara Municipal apreciou e deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada pela 

Senhora Vereadora. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3 - JUNTA DE FREGUESIA DE PONTE DE VAGOS - CONSTRUÇÃO DE MURO – A Câmara 

Municipal deliberou, por unanimidade, retirar o presente ponto da ordem de trabalhos. ------------------------------- 

-------- E, quando eram cerca das 15,10 horas, os Vereadores Senhores Drs. Marco António Ferreira Domingues 

e Silvério Rodrigues Regalado, entraram na Sala de Reuniões, assumindo as suas funções. As deliberações que 

se seguem, passaram a contar com a participação e votação desses vereadores. ----------------------------------------- 

-------- Antes de se entrar na apreciação e votação do assunto que se segue, o Senhor Presidente da Câmara 

Municipal ausentou-se da Sala de Reuniões, em virtude de ser familiar do proprietário da viatura em causa. 

Ficou a presidir à reunião a Senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal, Dr.ª Albina Maria de Oliveira 

Rocha. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4 - ANDREINA KARLA CAMACHO DE CAÍRES - PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE - 

Foi presente uma carta de Andreina Karla Camacho de Caíres, residente na Rua Tapadinhas, n.º 8, freguesia de 

Calvão, a informar danificou a sua viatura numa estrada camarária, pelo que solicita uma indemnização pelos 

danos causados. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Face aos pareceres dos Chefes de Divisão de Serviços Operativos e Jurídico, a Câmara Municipal 

deliberou, por unanimidade, informar a requerente ser sua intenção indeferir o pedido, uma vez que a via onde se 

deu o acidente se encontrava em obras, estando devidamente sinalizada e, para a mesma se pronunciar, 

querendo, no prazo de 10 dias úteis, nos termos dos art.ºs 100º e 101º do C.P.A. --------------------------------------- 

-------- Em seguida, o Senhor Presidente da Câmara Municipal foi chamado à Sala de Reuniões, reassumindo as 

suas funções. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5 - ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE MESAS - PEDIDO DE SUBSÍDIO – Presente o ofício da 



 
 
 
 
 
 

 

Associação de Moradores de Mesas, datado 10/02/2010, a solicitar a atribuição de um subsídio no valor de 

2.500,00 € (dois mil e quinhentos euros), de forma a fazer face às reparações e manutenção da respectiva sede e 

sua envolvente. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio à Associação de Moradores de 

Mesas, no valor de 2.500,00 € (dois mil e quinhentos euros), para fazer face a despesas com as reparações e 

manutenção da respectiva sede e sua envolvente. ---------------------------------------------------------------------------- 

6 - CENTRO SOCIAL E BEM ESTAR DE OUCA - INTERRUPÇÃO DE TRÂNSITO – RATIFICAÇÃO 

- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Vereador Marco António Ferreira 

Domingues, datado de 02/02/2010 que autorizou a interrupção de trânsito solicitada pelo Centro Social e Bem 

Estar de Ouca, destinado à realização do Desfile de Carnaval no dia 12/02/2010. -------------------------------------- 

7 - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VAGOS - INTERRUPÇÃO DE TRÂNSITO – RATIFICAÇÃO 

- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Vereador Marco António Ferreira 

Domingues, datado de 03/02/2010 que autorizou a interrupção de trânsito solicitada pelo Agrupamento de 

Escolas de Vagos, destinado à realização do Desfile de Carnaval no dia 12/02/2010. ---------------------------------- 

8 - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VAGOS - INTERRUPÇÃO DE TRÂNSITO – RATIFICAÇÃO 

- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Vereador Marco António Ferreira 

Domingues, datado de 03/02/2010 que autorizou a interrupção de trânsito solicitada pelo Agrupamento de 

Escolas de Vagos, destinado à realização do Desfile de Carnaval no dia 12/02/2010. ---------------------------------- 

9 - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VAGOS - INTERRUPÇÃO DE TRÂNSITO – RATIFICAÇÃO 

- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Vereador Marco António Ferreira 

Domingues, datado de 08/02/2010 que autorizou a interrupção de trânsito solicitada pelo Agrupamento de 

Escolas de Vagos, destinado à realização do Desfile de Carnaval no dia 12/02/2010. ---------------------------------- 

10 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS DA EB1 DE SOZA - INTERRUPÇÃO DE TRÂNSITO – RATIFICAÇÃO - 

A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Vereador Marco António Ferreira 

Domingues, datado de 08/02/2010 que autorizou a interrupção de trânsito solicitada pela Associação de Pais da 

EB1 de Soza, destinado à realização do Desfile de Carnaval no dia 12/02/2010. ---------------------------------------- 

11 - ASSOCIAÇÃO BETEL - INTERRUPÇÃO DE TRÂNSITO – RATIFICAÇÃO - A Câmara Municipal 

delibera, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Vereador Marco António Ferreira Domingues, datado de 

01/02/2010 que autorizou a interrupção de trânsito solicitada pela Associação Betel, destinado à realização do 

Desfile de Carnaval no dia 12/02/2010. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

12 - IRMANDADE DO SENHOR DOS PASSOS DE VAGOS - INTERRUPÇÃO DE TRÂNSITO – 

RATIFICAÇÃO - A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Vereador Marco 



 

António Ferreira Domingues, que autorizou a interrupção de trânsito nos dias 20 e 21 de Março, para a 

realização da Procissão da Senhora da Soledade, e a Procissão do Senhor dos Passos de Vagos, respectivamente.  

13 - MÁRIO DA CRUZ MIRANDA - PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE - Presente a 

informação da Coordenadora Técnica, datada de 22/02/2010, na qual dá a conhecer que após notificado da 

intenção de indeferimento, referente ao pedido de indemnização solicitado pelo Sr. Mário da Cruz Miranda, 

residente na Rua do Salão, n.º 90, Cabeças Verdes, Mira, o mesmo não deu qualquer resposta. ---------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, indeferir o pedido formulado, uma vez que o 

requerente não apresentou razões que mudassem os pressupostos que presidiram à intenção de indeferimento, 

mantendo-se, pois, aqueles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- Mais foi deliberado, por unanimidade, notificar o requerente da presente deliberação. ------------------------ 

14 - ANGELINO MATIAS BRITES - PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE - Presente a 

informação da Coordenadora Técnica, datada de 22/02/2010, na qual dá a conhecer que após notificado da 

intenção de indeferimento, referente ao pedido de indemnização solicitado pelo Sr. Angelino Matias Brites, o 

mesmo não deu qualquer resposta. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, indeferir o pedido formulado, uma vez que o 

requerente não apresentou razões que mudassem os pressupostos que presidiram à intenção de indeferimento, 

mantendo-se, pois, aqueles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- Mais foi deliberado, por unanimidade, notificar o requerente da presente deliberação. ------------------------ 

15 - ASSINATURAS DIGITAIS QUALIFICADAS – Presente a informação da Técnica Superior Dr.ª 

Margarita Domingues, datada de 19/02/2010. -------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal apreciou e deliberou, por unanimidade, autorizar que todos os colaboradores que 

representem o Município de Vagos, funcionários e membros do executivo, que assinem ou tenham intervenções 

na Plataforma Electrónica da Contratação Pública – VortalGOV, possam assinar electronicamente todos os 

documentos através do respectivo Cartão de Cidadão. ----------------------------------------------------------------------- 

-------- E, quando eram cerca das 15,30 horas, a Vereadora Senhora Dr.ª Dina Maria Marques Ribeiro, entrou na 

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

participação e votação dessa vereadora. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

16 - IRMANDADE DA NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS - PEDIDO DE ISENÇÃO DO 

PAGAMENTO RE RAMAL DE SANEAMENTO – Foi presente uma carta da Irmandade da Nossa Senhora 

das Candeias, sediada no lugar do Boco, freguesia de Soza, datada de 16/12/2009, a solicitar a isenção do 

pagamento do ramal de saneamento. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal, considerando que esta instituição não tem fins lucrativos e o bem não é objecto de 

comercialização, deliberou, por unanimidade, isentar a Irmandade da Nossa Senhora das Candeias, do 



 
 
 
 
 
 

 

pagamento do referido ramal, nos termos do art.º 8, n.º 3, do Regulamento dos Sistemas Públicos e Prediais de 

Distribuição de Água e de Drenagem de águas Residuais. ------------------------------------------------------------------ 

-------- Mais foi deliberado, unanimemente, informar os serviços municipais para procederem à execução do 

ramal de saneamento, gratuitamente. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

17 - AFONSO JOÃO SANTOS SANTIAGO - PEDIDO DE AUMENTO DE CONDUTA PARA A RUA 

DE CANTANHEDE – Em seguida, foi presente um requerimento de Afonso João Santos Santiago, de Vagos, 

datado de 05/11/2009, a solicitar à Câmara Municipal o aumento de conduta respeitante ao ramal de água para a 

Rua de Cantanhede. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal, considerando que a Rua de Cantanhede não está servida de rede de abastecimento 

de água, deliberou, por unanimidade, proceder à sua execução nos termos do n.º 1, do art.º 9, do Regulamento 

Municipal dos Sistemas Públicos e Prediais de Distribuição de Água e de Drenagens de Águas Residuais. -------- 

18 - COMISSÃO DA FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE FONTE DE ANGEÃO - PEDIDO DE 

SUBSÍDIO – RATIFICAÇÃO – No seguimento da deliberação da Câmara Municipal do 11/07/2008, que 

aprovou a deliberação de subsídio para as obras de construção/restauro da Igreja Matriz de Fonte de Angeão, no 

montante de 50.000,00 € (cinquenta mil euros), para esse ano cabimentou uma verba de 100.000,00 € (cem mil 

euros), para o ano de 2009, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o pagamento de 50.000,00 

€ (cinquenta mil euros), efectuado em 2009 e a aprovação dos restantes 50.000,00 € (cinquenta mil euros) ainda 

em dívida por conta do orçamento de 2010 e ratificado o pagamento de 25.000,00 € (vinte e cinco mil euros), já 

efectuado, pela ordem de pagamento n.º 285, de 26/01/2010. -------------------------------------------------------------- 

19 - CENTRO CULTURAL DESPORTIVO RECREATIVO DE COVÃO DE LOBO - PEDIDO DE 

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

Vereador Dr. Silvério Rodrigues Regalado, datado de 23/02/2010, que autorizou o pagamento na importância de 

5.000,00 € (cinco mil euros), ao Centro Cultural Desportivo Recreativo de Covão de Lobo, efectuado através da 

Ordem de Pagamento n.º 493/2010, da mesma data, por conta do subsídio atribuir no ano 2010. -------------------- 

20 - ADV - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE VAGOS - PEDIDO DE SUBSÍDIO – RATIFICAÇÃO - A 

Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Vereador Dr. Silvério Rodrigues 

Regalado, datado de 23/02/2010, que autorizou o pagamento na importância de 12.500,00 € (doze mil e 

quinhentos euros), à A.D.V. - Associação Desportiva de Vagos, efectuado através da Ordem de Pagamento n.º 

456/2010, da mesma data, por conta do subsídio atribuir no ano 2010. --------------------------------------------------- 

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

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

22 - 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 

02/03/2010, 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 - FURO DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA EM VAGOS - PROC.º N.º 6.2.2-06/2009 – FISCALIZAÇÃO – 

Presente a informação do Chefe de Divisão de Ambiente, Águas e Saneamento, datada de 22/02/2010, a propor 

que a Eng.º Isabel Cristina Azevedo Dias Rosado, seja nomeada fiscal da empreitada em epígrafe. ----------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, nomear como fiscal da obra, a Sr.ª Eng.º Isabel Cristina 

Azevedo Dias Rosado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

técnica datada de 03/02/2010, a informar que o empreiteiro solicitou a prorrogação de prazo da empreitada 

mencionada em epígrafe, por 90 dias, devido não haver resposta em relação à solução para efectuar a travessia 

da passagem sobre a A17, prevendo a conclusão dos trabalhos no dia 17 de Abril 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 delibera, por unanimidade, aprovar a prorrogação do prazo de 90 dias, e notificar o 

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

3 - NOMEAÇÃO DO COORDENADOR DE SEGURANÇA E SAÚDE EM OBRA - “FURO DE 

CAPTAÇÃO DE ÁGUA EM VAGOS” - PROC.º N.º 6.2.2-06/2009 – RATIFICAÇÃO - A Câmara 

Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente, datado de 25/02/2010, que 

nomeou para exercer a coordenação de segurança e saúde em obra, a Eng.ª Gabriela Alexandra Pinto Cabano, 

com referência à obra mencionada em epígrafe. ------------------------------------------------------------------------------ 

4 - ARRANJOS EXTERIORES DO EQUIPAMENTO DE APOIO SOCIAL E ADMINISTRATIVO À 

ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS - PROC.º N.º 6.2.2-03/2008 - RECEPÇÃO PROVISÓRIA - Presente o 

auto de recepção provisória da obra mencionada em epígrafe. ------------------------------------------------------------- 

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

de “Arranjos Exteriores do Equipamento de Apoio Social e Administrativo à Zona Industrial de Vagos”. --------- 

5 - ESTÁDIO MUNICIPAL DE VAGOS - 2ª FASE - PROC.º N.º 6.2.2-07/2008 - INTENÇÃO DE 

SUPRESSÃO DE TRABALHOS – Foi presente um ofício, datado de 04/01/2010, da empresa ACA, 

adjudicatária da empreitada “Estádio Municipal de Vagos – 2ª Fase”, em que se pronuncia sobre a supressão de 

trabalhos da referida empreitada. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Analisada a informação técnica da Divisão de Obras Municipais, datada de 19/01/2010, a Câmara 

Municipal 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), aprovar a supressão dos trabalhos, 

constantes do processo, bem como aprovar o pagamento da indemnização, se for caso disso, aquando da 

elaboração da conta final da empreitada, devendo o empreiteiro apresentar o novo plano de trabalhos e de 

pagamentos adaptado à supressão de trabalhos. ------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

-------- “Devia ter sido feito um melhor planeamento da obra por forma a não ter que ser feito o pagamento de 

qualquer indemnização.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6 - LIGAÇÃO DA ZONA ESCOLAR E DESPORTIVA À EN.N. 109 - PROC.º N.º 6.2.2.1-04/2007 - 

PROJECTO DE EXECUÇÃO – Em seguida, foi presente uma informação do Senhor Chefe de Divisão de 

Ambiente, Água e Saneamento, datada de 22/02/2010, a anexar o Projecto de Execução da Ligação da Zona 

Escolar e Desportiva à E.N. 109, constituído por Peças Escritas e Peças Desenhadas. --------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal apreciou e deliberou, por unanimidade, aprovar o projecto de execução. -------------- 

C - OBRAS PARTICULARES 

1 - MARIA FERNANDA DOS SANTOS CANTANDEIRO DAS NEVES - PROC.º N.º 191/09 - OBRAS 

PARTICULARES – Foi presente o processo de obras particulares, n.º 191/09, em que é titular Maria Fernanda 

dos Santos Cantandeiro das Neves, respeitante ao licenciamento das obras de edificação de um edifício 

comercial, habitacional e garagens, num terreno situado na Rua Principal, em Ponte de Vagos. ---------------------- 

-------- Analisadas as informações técnicas da Divisão de Obras Particulares, de 27/01/2010, e Divisão de 

Planeamento e Urbanismo, de 09/02/2010, a Câmara Municipal, considerando que pretende a reformulação e 

requalificação do centro urbano da freguesia de Ponte de Vagos, fixando para o centro urbano o máximo de 3 

pisos, deliberou, por unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura, de acordo com o previsto nos artigos 46º e 

47º do Regulamento do PDM. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 - ORQUÍDIA LA SALETE DA SILVA - PROC. N.º 6/2010 - OBRAS PARTICULARES – Seguidamente, 

foi presente o processo de obras particulares n.º 6/2010, em que é titular Orquídia La Salete, respeitante ao 

licenciamento de um estabelecimento de Restauração e Bebidas, denominado “Duna Verde” e situado na Rua 

Florestal s/n, na Gafanha da Vagueira. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Sobre o assunto, solicita a ASAE informação sobre o se o estabelecimento reúne condições para poder 

laborar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- Analisada a informação técnica da Divisão de Obras Particulares, datada de 20/01/2010, a Câmara 



 

Municipal deliberou, por maioria com 6 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, Dr.ª Dina Maria Marques Ribeiro e Dr.ª Cláudia Cristiana Rocha Oliveira) e 1 abstenção 

(do Senhor Vereador Eng.º Mário dos Santos Martins Júnior), notificar a titular do processo, informando-a que é 

intenção da Câmara Municipal encerrar o estabelecimento, suspendendo a sua laboração até ao seu 

licenciamento, quer do edifício quer da actividade, uma vez que, o edifício não se acha licenciado e o 

estabelecimento não reúne condições para laborar. -------------------------------------------------------------------------- 

3 - ANTÓNIO FERREIRA PASCOAL E OUTROS - PROC.º N.º 01/2002 - LOTEAMENTO URBANO – 

Presente o Auto de Vistoria para Recepção Definitiva das obras de urbanização, de 19/01/2010, a que se refere o 

alvará de loteamento 01/2002, em que é titular António Ferreira Pascoal e Outros. ------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, homologar o referido Auto de Vistoria, e receber 

definitivamente as Obras de Urbanização. ------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Mais foi deliberado, unanimemente, autorizar a restituição da correspondente caução. ----------------------- 

4 - MANUEL FRANCISCO JÚNIOR - PROC.º N.º 22/91 - LOTEAMENTO URBANO – Presente o 

loteamento n.º 22/91, em que é titular Manuel Francisco Júnior, e analisada a informação técnica da Divisão de 

obras Particulares, datada de 04/01/2010. ------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aceitar a hipoteca do lote 40, como caução para 

garantia da boa execução das infraestruturas da urbanização. -------------------------------------------------------------- 

-------- E, quando eram cerca das 16:50 horas, a Vereadora Senhora Dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha, 

ausentou-se da Sala de Reuniões, por motivos urgentes e inadiáveis, pelo que as deliberações que se seguem, não 

contaram com a participação e votação dessa vereadora. -------------------------------------------------------------------- 

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 - SIMÕES & CARRAMÃO, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA. - PROC.º N.º 219/2001 - 

OBRAS PARTICULARES – Foi presente o processo de obras particulares n.º 219/2001, em que é titular a 

empresa Simões & Carramão, sociedade de Construções, Lda., com sede no Bairro são João, n.º 58, em Vagos, a 

solicitar que a Câmara Municipal proceda à revisão do cálculo das taxas a cobrar pelo licenciamento da 

construção, apresentando a fundamentação que no seu entender é a mais correcta. ------------------------------------- 

-------- Analisado o parecer técnico-jurídico, da presente data, a Câmara Municipal deliberou, por maioria, com 4 

votos a favor (do Senhor Presidente da Câmara Municipal e dos Senhores Vereadores Dr. Marco António 



 
 
 
 
 
 

 

Ferreira Domingues, Dr. Silvério Rodrigues Regalado e Dr.ª Cláudia Cristiana Rocha Oliveira) e 2 abstenções 

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

a referida empresa que se mantêm as áreas e valores anteriormente fixados pelos Serviços Técnicos, com 

excepção dos valores tributados à área de passagem pedonal, que deverá ser calculada pelo uso comércio, ou 

seja, 350,00 € (trezentos e cinquenta euros), por metro quadrado, e o Ki de 0,003. ------------------------------------- 

--------- 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 e trinta horas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


