
 

 

ACTA Nº 6 

Acta da Reunião Ordinária do dia 24 de Março de 2006 

--------- No dia 24 de Março de 2006, pelas quinze horas, no Edifício dos Paços do  Concelho de Vagos,  na  Sala  

de Reuniões, reuniu ordinariamente, em sessão pública, 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, Fernando Ferreira Capela, Engº 

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: Em virtude das actas das reuniões dos dias 24 de Fevereiro de 2006 e 

10 de Março de 2006 terem sido previamente distribuídas a todos os membros do Orgão Executivo, a Câmara 

Municipal deliberou, por unanimidade aprovar as respectivas actas.----------------------------------------------------------- 

ORDEM DO DIA 
A - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 

1 - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA - Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 23 de 

Março de 2006, o qual acusa um saldo em dinheiro de 476.703,10 €, a Câmara Municipal dele tomou 

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

2 – LEGISLAÇÃO PUBLICADA – Portaria nº 229/2006, de 10 de Março – Procede à revisão anual das 

remunerações dos funcionários e agentes da administração central, local e regional, actualizando os índices 100 e as 

escalas salariais em vigor, bem como as tabelas de ajudas de custo, subsídios de refeição e de viagem e marcha e 

comparticipação da ADSE.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Decreto-Lei nº 55/2006, de 15 de Março – Define as regras de execução da Lei nº 60/2005, de 29 de 

Dezembro, que estabelece mecanismos de convergência do regime de protecção social da função pública com o 

regime geral da segurança social, no que respeita às condições de aposentação e cálculo das pensões.------------------ 

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

Presente o auto de notícia de contra-ordenação, levantado pela Equipa de Protecção da Natureza e Ambiente da 

G.N.R. de Aveiro, contra José da Rocha Almeida, residente na Gafanha da Nazaré, por possuir um armazém de 

materiais de construção, sito em Vagos, sem que o mesmo possua licença de utilização.----------------------------------

--------- 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 114/05, levantado pela Equipa de Protecção da Natureza e 

Ambiente da G.N.R. de Aveiro, contra a firma Braga & Fernandes, por procederem à extracção de inertes, na 

Lavandeira, tendo apresentado a licença de exploração 1/2002, emitida em 04 de Janeiro de 2002, com a validade, 

de dois anos.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Presente também, a informação do Departamento de Urbanismo, sobre o licenciamento da pedreira.----------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, arquivar o processo de contra-ordenação com base na 



  

informação técnica do referido Departamento, datado de 20/02/2006.--------------------------------------------------------- 

5 – LICENÇA DE DIVERTIMENTO PÚBLICO E LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO – A Câmara Municipal 

delibera, por unanimidade, deferir o pedido formulado pela firma Rumo a Goa – Produções e Comercialização de 

Audio-Visuais, Ldª,  com sede em Leça da Palmeira, que requereu licença de divertimento público para “ Música 

Electrónica Gravada  ” a realizar nos dias 12, 13 e 14 de Maio  de 2006, no Vaga Splash, Gafanha da Vagueira, bem 

como a respectiva licença especial de ruído para o evento.----------------------------------------------------------------------

--------- Mais foi deliberado, dar conhecimento à G.N.R. de Vagos da realização do mesmo.-----------------------------  

6 – CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO – 29ª EDIÇÃO DA VOLTA A ÍLHAVO EM BICICLETA – 

AUTORIZAÇÃO PARA PASSAGEM NO CONCELHO DE VAGOS – RATIFICAÇÃO – A Câmara 

Municipal  delibera, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente, datado de 13/03/2006, que autorizou a 

passagem da 29ª edição da Volta a Ílhavo, em bicicleta, pelo Concelho de Vagos, no dia 19/03/2006.------------------  

7 – ARMINDO DA FONSECA MARTINS – OCUPAÇÃO DE ESPAÇO DO DOMÍNIO PÚBLICO PARA 

ESTACIONAMENTO DE CARROS A PEDAIS – Presente o requerimento de Armindo da Fonseca Martins, 

residente na Gafanha da Encarnação, Ilhavo, a solicitar a autorização para ocupar um espaço do domínio público 

com a área de 6,00 m2 (6,00 x 1,00 m) na Gafanha da Vagueira (junto às bombas de gasolina),  para estacionamento 

para 6 carros  a pedais e autorização para a circulação dos mesmos na via pública durante a época balnear na Praia 

da Vagueira.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir os pedidos devendo o requerente efectuar o 

pagamento da licença de ocupação da via pública.------------------------------------------------------------------------------- 

8 – EDP DISTRIBUIÇÃO – ENERGIA, S.A. – AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA – 

RATIFICAÇÃO DE PAGAMENTOS  – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ratificar os despachos 

do Sr. Vereador Dr. Carlos Manuel Simões das Neves, datados de 02/03/2006, que autorizaram o pagamento à EDP 

Distribuição – Energia, S.A.,  de ampliações de iluminação pública nos seguintes locais:---------------------------------

--------- Rua da Gândara, Salgueiro – 979,00 €;-----------------------------------------------------------------------------------

--------- Rua dos Moinhos, Santo André – 598,44 €;------------------------------------------------------------------------------

--------- Rua da Fonte, Ervedal – 1164,42 €;---------------------------------------------------------------------------------------

--------- Rua do Chão, na Lomba – 437,34 €;--------------------------------------------------------------------------------------

--------- Rua das Captações, junto ao Campo de Futebol de Soza – 311,32 €;------------------------------------------------

--------- EM 592 (Costa Nova – Vagueira) – correcção da estrada – 908,96 €.-----------------------------------------------                                    

9 – JUNTA DE FREGUESIA DE CALVÃO – PEDIDO DE SUBSÍDIO – Seguidamente foram presentes os 

ofícios nº s 55 e 61/2005, datados de 22 de Novembro e 28 de Dezembro, da Junta de Freguesia de Calvão, a 

solicitar  a atribuição de subsídio para pagamento das despesas efectuadas com a construção  dos Fontenários em 

Canto de Calvão, anexando para o efeito cópias dos documentos de despesa.------------------------------------------------

--------- A  Câmara Municipal, delibera por unanimidade, atribuir um subsídio na importância de 15 331,96 €  ( 11 

812,29 e 3 519,67 € ).-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A este respeito se refere a deliberação da Câmara Municipal de 13/05/2005.--------------------------------------- 

10 – JUNTA DE FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO DE VAGOS – PEDIDO DE SUSBÍDIO – Presente o 

ofício nº 66/2005, datado de 13/12/2005, da Junta de Freguesia de Santo António de Vagos, a solicitar a atribuição 

de um subsídio na importância de 5 736,58 €, para pagamento das despesas efectuadas no caminho rural na Lomba 



  

e colocação de saibro na Rua  de Santo André, em Corgo do Seixo de Cima.------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir um subsídio na importância de 5 736,58 € , para 

trabalhos executados no estacionamento do cemitério local e reparação de caminhos no lugar da Lomba.--------------

11 – JUNTA DE FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO DE VAGOS – PEDIDO DE SUBSÍDIO – Presente o 

ofício nº 53/2005, datado  de  11/10/2005  da  Junta  de  Freguesia  de  Santo  António de Vagos, na importância de 

1 400,00 €, para pagamento de uma parcela de terreno junto ao polidesportivo de Santo António.-----------------------

---------  Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir o subsídio solicitado, no valor de 1 400,00 €.---------

12 – JUNTA DE FREGUESIA DE FONTE DE ANGEÃO – PEDIDO DE SUBSÍDIO – Presente o ofício da 

Junta de Freguesia de Fonte de Angeão, a solicitar a atribuição de um subsídio destinado à aquisição de terrenos 

para o futuro polo educativo.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, informar a Junta de Freguesia de que a atribuição do 

subsídio, é feita em função dos proprietários, áreas e preço/m2 terreno.------------------------------------------------------ 

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

SUBSÍDIO – Presente o ofício da Associação supramencionada a solicitar a atribuição de um subsídio na 

importância de 8 000,00 €, para apoio às despesas relativas ao Plano de Actividades de 2006.----------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir o subsídio solicitado na importância de 8 000,00 €-

14 -  COMISSÃO DA FÁBRICA DA IGREJA DE SANTO ANDRÉ – OBRAS DA IGREJA DE SANTO 

ANDRÉ – FINANCIAMENTO – Presente o ofício da Comissão da Fábrica da Igreja de Santo André, a solicitar 

que a Câmara Municipal se pronuncie sobre o financiamento da Autarquia, a atribuir aquela comissão, com 

referência à recuperação da igreja.--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, informar que para efeito de candidatura, financiará a obra 

em 50% da parte não financiada da candidatura.----------------------------------------------------------------------------------  

15 – DIDIER DOS SANTOS LOPES – HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO – 

REGIME EXCEPCIONAL – A  Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido formulado por 

Didier dos Santos Lopes, residente em Ponte de Vagos, para que o seu estabelecimento denominado “ Café 

Convívio ” esteja aberto aos Sábados, Domingos, Vésperas de Feriados e Feriados das 9,00 às 5,00 horas dos dias 

seguintes até 31/12/2006.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

16 – CENTRO EQUESTRE DE SÃO CAETANO – 8º PASSEIO TT – TRILHOS D’AREIA – 

AUTORIZAÇÃO DE PASSAGEM – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade autorizar a passagem pelo 

concelho do 8º Passeio TT – Trilhos D’Areia, a realizar no dia 1/04/2006, e organizado pelo Centro Equestre São 

Caetano, de Cantanhede.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17 – MEGA 300 – COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA O LAR, UNIPESSOAL, LDA – LICENÇA DE 

OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA – (LOJA 1, LOJA 2 E LOJA 3) – A Câmara Municipal delibera, por 

unanimidade, deferir os pedidos formulados pela firma Mega 300 – Comércio de Artigos para o Lar, Unipessoal, 

Ldª, que requer a licença de ocupação da via pública para as três lojas que possui na Praia da Vagueira, para o ano 

de 2006.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

18 – ROSA ABREU FERNANDES – QUEIXA CONTRA ESTABELECIMENTO COMERCIAL 

DENOMINADO “ AERO-LIGEIROS ” SITO NA GAFANHA DA VAGUEIRA – Presente a participação de   

Rosa Abreu Fernandes, residente na Gafanha da Vagueira contra Carlos Augusto Vinagre proprietário do 



  

estabelecimento comercial “Bar Aeroligeiros”, sito no referido lugar, e confinante com a casa de habitação da 

queixosa.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Assim, atendendo a que a actividade do estabelecimento reclamado tem, ultimamente, perturbado os valores 

que se pretendem salvaguardar em sede de Regulamento, nomeadamente, qualidade de vida dos cidadãos que 

habitam em zona envolvente ao estabelecimento e a respectiva segurança e ainda os direitos que têm ao sossego e 

descanso, delibera a Câmara Municipal, por unanimidade, reduzir o horário de funcionamento do estabelecimento 

para as 24,00 horas.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Desta intenção se notifique o reclamado para, querendo, se pronunciar nos termos dos artºs 100º e 101º do 

C.P.A..-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19 – ESCOLA PROFISSIONAL DE AVEIRO – PEDIDO DE PARECER PARA CANDIDATURA A 

CURSOS PROFISSIONAIS NÍVEL III – Presente o ofício nº 136/06 da Escola Profissional de Aveiro, a solicitar 

o parecer da Câmara Municipal sobre a necessidade de formação de alunos em vários cursos referenciados no 

referido ofício, necessário a aprovação de candidatura junto do Ministério da Educação.----------------------------------

--------- A Câmara  Municipal  delibera,  por unanimidade,  dar  parecer favorável a todos os cursos, excepto aos de 

“ Técnico de Secretariado, Técnico de Instalações Eléctricas, Técnico de Acção Educativa e Técnico de Animação 

Sócio Cultural ”, porquanto os mesmos são leccionados no concelho de Vagos.---------------------------------------------

20 – AVEIRÁGUA – COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS PARA DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA, LDA  - ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DO LOTE Nº 123 DA ZONA INDUSTRIAL DE 

VAGOS – descrito na Conservatória do Registo Predial de Vagos sob o nº 01426, inscrito na matriz predial urbana 

sob o nº 2881, da freguesia de Vagos.----------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Presente o ofício supramencionado em que solicitam que a Câmara Municipal autorize:-------------------------

--------- A escritura de compra e venda do lote nº 123 da ZIV, seja efectuada directamente com entidade 

financiadora de crédito, a outorgar fora do Notário Privativo da Câmara Municipal de Vagos.----------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, autorizar a realização da escritura de compra e venda do 

lote atrás descrito entre a Câmara Municipal e a entidade financiadora do crédito a indicar pela requerente, na 

qualidade de compradora, fora do Cartório Privativo do Município.-----------------------------------------------------------    

21 – HUMBERTO DOS ANJOS RAMALHO – LOTES DA ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS – Presente o 

ofício de Humberto dos Anjos Ramalho, residente em Randam, Recardães, datado de 09/03/2006, promitente 

comprador dos lotes 116 e 118 da ZIV a solicitar que a Câmara Municipal autorize:---------------------------------------

--------- A permuta dos lotes 116 e 118, pelos lotes 112 e 136 da ZIV, propondo-se efectuar o pagamento da 

diferença de preço, uma vez que estes últimos possuem uma área superior aos primeiros;--------------------------------- 

--------- Que a escritura de compra e venda dos lotes 112 e 136 seja efectuada em seu nome e também em nome de 

Augusto Sucena Carvalho.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, autorizar a permuta dos lotes e outorgar a escritura de 

compra e venda dos lotes 112 e 136 em nome de Humberto dos Anjos Ramalho e Augusto Sucena Carvalho, 

pagando o remanescente da área de 353 m2, pelo valor de 8,98 €/m2.-------------------------------------------------------- 

22 – LUCINDA DA ENCARNAÇÃO REGALADO – PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE 

OCORRIDO DEVIDO ÀS OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO URBANA DO BAIRRO DA CORREDOURA 

-  Presente o ofício de Lucinda da Encarnação Regalado, residente no Bairro da Corredoura, em Vagos, a solicitar 



  

indemnização pelo acidente ocorrido no dia 21/10/2005, pelas 22,45 horas, no referido bairro em virtude de não ter 

acesso à sua habitação por motivo das obras de requalificação do referido bairro.------------------------------------------- 

--------- Atendendo a que a requerente não participou devidamente a queixa, a obra se achar devidamente sinalizada, 

a Câmara Municipal delibera, por unanimidade, notificar a requerente da intenção de indeferir o seu pedido, uma 

vez que do mesmo não resulta responsabilidade para a Autarquia e entidade adjudicatária da obra, e para a mesma 

se pronunciar, querendo, no prazo de 15 dias, nos termos dos artigos 100º e 101 do C.P.A..------------------------------ 

23 – REPARAÇÃO DA VIATURA MATRICULA 54-41-MR – RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS – 

Atendendo a que a presente viatura é necessária e essencial aos Serviços de Recolha de Resíduos Sólidos Urbanos; 

Que a opção de adquirir una nova viatura em substituição da presente é três vezes mais honorosa; Que a viatura em 

questão está em bom estado de conservação no que tange à cabine, chassis e motor, carecendo apenas de trocar a 

caixa de recolha, em desuso, por uma universal; Que o orçamento proposto pela empresa que executa a manutenção 

das viaturas municipais é equilibrado, delibera-se assim, por unanimidade adjudicar à SOMA–Sociedade de 

Montagem de Automóveis, S.A.  a  substituição  da  referida  caixa de recolha de viatura 54-41-MR, pelo valor de 

48 500,00 €, mais IVA.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24 – MARIA ALICE SARABANDO E SANDRA ROCHA – Presente o ofício de Maria Alice Sarabando e 

Sandra Rocha, propondo à Câmara Municipal a participação numa exposição fotográfica e texto, cujo tema é o sal, 

no seu ciclo e nos gestos a ele associados.-----------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, associar-se à presente exposição de fotografia e texto, 

ceder o espaço para a exposição e atribuir um subsídio para financiamento da exposição até 500,00 €, a pagar contra 

a apresentação de documentos, a Maria Alice Sarabando.----------------------------------------------------------------------- 

25 – SEMANA CULTURAL – Seguidamente foi apresentado pela Srª Vereadora Drª Albina Maria de Oliveira 

Rocha, o programa e orçamento da 1ª Semana Cultural a realizar de 29 de Abril a 7 de Maio de 2006.------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o programa e o orçamento da 1ª Semana Cultural 

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

26 – CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE – CABO VERDE – PEDIDO DE PATROCÍNIO  - 

Seguidamente foi presente o ofício da Câmara Municipal de São Vicente, Cabo Verde, datado de 23/02/2006, tendo 

a Câmara Municipal tomado conhecimento da realização do “ Festival de Música Internacional da Baía das Gatas ”, 

nos dias 11, 12 e 13  de Agosto do corrente ano.----------------------------------------------------------------------------------

27 – CARTA EDUCATIVA DE VAGOS – APROVAÇÃO – A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 

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

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

ofício nº 841056, datado de 06/02/2006, da Associação mencionada em epígrafe, dando a conhecer as acções que 

levam a efeito no sentido de ajudar todos os doentes oncológicos que se viram privados da laringe, bem como a 

atribuição de um subsídio de forma a poderem continuar com a sua missão.-------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal, delibera, por unanimidade, informar a associação que autoriza, a mesma a realizar 

uma recolha de fundos no concelho.------------------------------------------------------------------------------------------------  

29 – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VAGOS – PAGAMENTO DE TAREFEIRAS PARA 

ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS – Presente o 

ofício nº 701, datado de 15/03/2006, do Agrupamento de Escolas de Vagos, solicitando a atribuição de um subsídio 



  

para pagamento das tarefeiras que acompanham alunos com NEE – Necessidades Ensino Especiais  e que 

frequentam as Aulas de Inglês do 1º CEB.-----------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, no seguimento do protocolo do Programa de 

Generalização do Ensino de Inglês, atribuir subsídio no valor de 2,25 €/hora para custear as despesas com as 

tarefeiras Silvia Simões Cura e Maria Isabel Rodrigues São Bento, que acompanham naquela actividade 2 alunos 

com dificuldades motoras das Escolas do 1º CEB de Soza e Gafanha da Vagueira.-----------------------------------------

--------- Mais se delibera atribuir o subsídio às Juntas de Freguesia, respectivas, para efeitos de pagamento.-----------

30 – SUBSTITUIÇÃO DE AUXILIARES DE ACÇÃO EDUCATIVA – JUNTA DE FREGUESIA DE 

SANTO ANDRÉ DE VAGOS  - A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir à Junta de Freguesia de 

Santo André de Vagos, um subsídio no valor de 72,00 € para custear as despesas que a mesma teve com a 

substituição da auxiliar de acção educativa no Jardim de Infância de Sanchequias.-----------------------------------------

31 – CASCI – CENTRO DE ACÇÃO SOCIAL DO CONCELHO DE ILHAVO – PAGAMENTO DE 

TRANSPORTE DE JOVENS ORIUNDOS DO CONCELHO DE VAGOS – Presente o ofício do Centro de 

Acção Social mencionado em epígrafe, onde é solicitado que a Câmara Municipal comparticipe os transportes de 3 

jovens adultos que frequentam o Centro de Reabilitação e Formação Profissional da Costa Nova, e que são 

residentes no concelho de Vagos, sendo o transporte da residência até Vagos e vice-versa.--------------------------------

--------- Atendendo ao parecer técnico, da Técnica Superior do Serviço Social, de 21/3/2006, e ao facto de no 

concelho de Vagos não existir instituição que leccione os cursos frequentados, delibera a Câmara Municipal, 

atribuir os passes sociais a Cátia Marisa Domingues da Silva, residente em Covão do Lobo, no valor de 55,00 €,  

Silvia Sandrina Ascenção Soares, residente na Moita, Covão do Lobo, no valor de 55,00 € e Guilherme Araújo 

Silva, residente no Fontão, no valor de 30,00 €, mensal, para o ano de 2006, mediante a apresentação do documento 

de despesa.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

32 – 3ª ALTERAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTO  PARA 2006 – RATIFICAÇÃO -    

Nos termos do disposto na alínea d) do nº 2 do artº 64 da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada 

pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar a 16ª alteração ao 

Plano Plurianual de Investimentos que apresenta tanto nas inscrições como nas anulações o montante de 23 500,00 

€, documento constituído por 1 folha, assinado e rubricado pela Câmara Municipal o qual se dá aqui como 

inteiramente reproduzido para todos os efeitos legais e que de acordo com o nº 1 do artigo 5º do Decreto-Lei nº 

45362, de 21 de Novembro de 1963, na redacção do Decreto-lei nº 334/82, de 19 de Agosto, vai ficar arquivado na 

pasta anexa ao presente livro de Actas.---------------------------------------------------------------------------------------------

33 – MARIA VITÓRIA ALEXANDRINA GOMES CALDEIRA – PEDIDO DE OCUPAÇÃO DE ESPAÇO 

PÚBLICO PARA INSTALAÇÃO DE UM QUIOSQUE NA PRAIA DA VAGUEIRA – Presente o 

requerimento de Maria Vitória Alexandrina Gomes Caldeira, residente em Rua do Cascão, em Oiã, a solicitar a 

ocupação de 6m2 de espaço do domínio público para instalar um quiosque para venda de flores, plantas e sementes 

na Praia da Vagueira.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- a Câmara Municipal delibera, por unanimidade, informar a requerente de que oportunamente, com a 

reorganização do espaço de quiosques da Praia da Vagueira, avaliará o requerido.------------------------------------------

34 – CHEFIA DA DIVISÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS – DEPARTAMENTO DE 

DESENVOLVIMENTO E OBRAS PÚBLICAS – PROPOSTA DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA – 



  

Presente a proposta do Sr. Presidente datada de 21/03/2006 que a seguir se transcreve, sobre o assunto   

supramencionado:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROPOSTA---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CHEFIA DA DIVISÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS – DEPARTAMENTO DE 

DESENVOLVIMENTO E OBRAS PÚBLICOS------------------------------------------------------------------------------

--------- Considerando que:---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- O nº 2, do artº 20º, da Lei nº 2/2004, de 15 de Janeiro, republicada pela Lei nº 51/2005, de 30 de Agosto 

determina  que:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- “ Sem prejuízo do disposto no nº 1 do referido artº 2 a área de recrutamento para os cargos de direcção 

intermédia de unidades orgânicas cujas funções sejam essencialmente asseguradas por pessoal integrado nas 

carreiras técnicas é alargada a pessoal destas carreiras ainda que não possuidor de licenciatura.” ------------------------

--------- A legislação supramencionada é aplicada à administração Local pelo Decreto-Lei nº 93/2004, de 20 de 

Abril e de acordo com o nº 6, do artº 9º, deste Decreto-Lei “ A confirmação de que as funções da unidade orgânica a 

que se refere o nº 2, do artº 20, da Lei nº 2/2004, de 15 de Janeiro, são essencialmente asseguradas por pessoal da 

carreira técnica depende de aprovação prévia da Câmara Municipal, sob proposta do respectivo presidente.”---------- 

PROPONHO--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Que a chefia da Divisão de Serviços Operacionais, do Departamento de Desenvolvimento e Obras Públicas, 

seja assegurada por pessoal de carreira técnica ainda que não possuidor de licenciatura.----------------------------------- 

Proponho ainda que a presente proposta tenha rectroação a 1 de Junho de 2004.------------------------------------------ 

--------- A Câmara Municipal, delibera, por unanimidade, aprovar a proposta do Sr. Presidente.--------------------------

35 – DECRETO-LEI Nº 310/2002, DE 18 DE DEZEMBRO – TRANSFERÊNCIAS DE COMPETÊNCIAS 

DOS GOVERNOS CIVIS PARA AS CÂMARA MUNICIPAIS – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS – 

PROPOSTA DO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA – Presente a proposta do Sr. Presidente datada de 

21/03/2006, que a seguir se transcreve, sobre o assunto mencionado em epígrafe:------------------------------------------

--------- “ DECRETO-LEI Nº 310/2002, DE 18 DE DEZEMBRO – TRANSFERÊNCIAS DE COMPETÊNCIAS 

DOS GOVERNOS CIVIS PARA AS CÂMARAS MUNICIPAIS – ( Guarda-nocturno; Venda ambulante de 

lotarias;  Arrumador de automóveis; Realização de acampamentos ocasionais; Exploração de máquinas automáticas 

mecânicas e electrónicas de diversão;  Realização de espectáculos desportivos e de divertimentos públicos nas vias, 

jardim e demais lugares públicos ao ar livre; Venda de bilhetes para espectáculos ou divertimentos públicos em 

agências ou postos de venda; Realização de fogueiras e queimadas; Realização de leilões. ) -----------------------------

---------- Considerando que o nº 1, do artº 3º do Decreto-Lei nº 319/2002, de 18 de Dezembro prevê que as 

competências do referido diploma conferidas à Câmara Municipal podem ser delegadas no Presidente da Câmara, 

com faculdade de subdelegação nos vereadores e nos dirigentes de serviços municipais.----------------------------------

--------- PROPONHO que a Câmara Municipal me delegue as suas competências, nos termos do mencionado  nº 1, 

do artº 3º, com a faculdade de poder subdelegar as mesmas.-------------------------------------------------------------------- 

--------- A Câmara municipal delibera, por unanimidade, aprovar a proposta do Sr. Presidente, delegando-lhe as 

competências.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Seguidamente o Sr. Presidente deu conhecimento à Câmara Municipal que, a partir desta data, subdelega no 

Sr. Vereador Dr. Carlos Manuel Simões das Neves, as competências agora lhe delegadas.--------------------------------



  

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

efectuados no âmbito das obras particulares no período de 10/03/2006 a 23/03/2006, cuja relação descriminada dos 

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

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

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

B – OBRAS MUNICIPAIS 

1 – ESCOLA DO 1º CEB DE CALVÃO – PROC. Nº 6.2.2-07/2005 – APROVAÇÃO DO PLANO DE 

SEGURANÇA E SAÚDE – RATIFICAÇÃO – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ratificar o 

despacho do Sr. Presidente da Câmara, datado de 13/03/2006, que aprovou o Plano de Segurança e Saúde da obra 

mencionada em epígrafe.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 – AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA CASA MUSEU DE SANTO ANTÓNIO – PROC. Nº 6.2.2-

18/2004 – APROVAÇÃO DO PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE – RATIFICAÇÃO – A Câmara 

Municipal delibera, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara, datado de 13/03/2006, que 

aprovou o Plano de Segurança e Saúde da obra mencionada em epígrafe.----------------------------------------------------

3 – ARRANJOS EXTERIORES DO COMPLEXO DESPORTIVO DE COVÃO DO LOBO – PROC. Nº 

6.2.2-16/2004 – APROVAÇÃO DO PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE – RATIFICAÇÃO - A Câmara 

Municipal delibera, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara, datado de 13/03/2006, que 

aprovou o Plano de Segurança e Saúde da obra mencionada em epígrafe.---------------------------------------------------                                       

C – OBRAS PARTICULARES – 

1 – MARIA DO CÉU JESUS SANTOS  - INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC. Nº 48/05 – Presente o processo 

de informação prévia nº 48/2005, de que é  requerente Maria do Céu de Jesus dos Santos, residente no lugar de 

Quintã, a solicitar informação sobre a construção de uma moradia unifamiliar no referido lugar.-------------------------

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

técnica datada de 30/06/2005.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 – SARA GABRIELA DE OLIVEIRA ROCHA LINO  – INFORMAÇÃO PRÉVIA - PROC. Nº 3/2006 –  

Presente o processo de informação prévia  nº 3/2006, de que é requerente Sara Gabriela de Oliveira Rocha Lino, 

residente em Vagos, que solicita informação sobre a  construção de habitação em Vagos.----------------------------- 

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

técnica datada de 02/03/2006.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3 – MARTA SILVA PIRES GONÇALVES - INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC. Nº 14/2006 – Presente  o 

processo de informação prévia nº 14/2006, de que requerente Marta Silva Pires Gonçalves, residente em Salgueiro,  

que solicita  informação sobre a construção de moradia, em Salgueiro.-------------------------------------------------------

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

técnica datada de 09/03/2006.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4 – MARIA DOS ANJOS PALHAIS OLIVEIRA – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC. N.º 15/2006 –  

Presente o processo de informação prévia nº 15/2006,  de que é requerente Maria dos Anjos Palhais Oliveira, 

residente na Gafanha da Vagueira,  que solicita informação sobre a construção de moradia, no referido lugar.---------

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

técnica datada de 10/03/2006.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



  

5 – ORLANDO NUNES MARCELINO – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC. Nº 17/2006 – Presente o 

processo de informação prévia nº 17/2006, de que é requerente Orlando Nunes Marcelino, residente no Boco, que 

solicita informação para construção de duas moradias unifamiliares geminadas, no referido lugar.-----------------------

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

técnica datada  de 09/03/2006.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

6 – DAVID JOSÉ CRISTO CERQUEIRA - INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC. Nº 18/2006 - Presente o 

processo de informação prévia  nº 18/2006, de que é requerente David José Cristo Cerqueira, residente em Ouca, 

que solicita informação para ampliação de uma moradia e construção de anexos, no referido lugar.---------------------

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

técnica datada de 13/03/2006.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

7 – HARRISON  BATISTA FERREIRA LANCHA – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC. Nº 20/2006 – 

Presente o processo de informação prévia nº 20/2006, de que é requerente Harrison Batista Ferreira Lancha, 

residente em Cabecinhas, que solicita informação para construção de uma moradia, garagem e muros, no referido 

lugar.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

datada de 14/03/2006.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8 – MARIA ALDINA JESUS CATARINO GUARDA  – INFORMAÇÃO PRÉVIA  - PROC. Nº 31/2006 – 

Presente o processo de informação prévia nº 31/2006, de que é requerente Maria Aldina Jesus Catarino Guarda, 

residente no lugar de Gafanha da Boa-Hora, que solicita informação para construção de uma moradia, garagem e 

muros, no referido lugar.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

técnica datada de 14/03/2006.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

9 – ANTÓNIO PINTO GONÇALVES – CONSTRUÇÃO EM PARCELA A DESTACAR – REVOGAÇÃO 

DA DELIBERAÇÃO QUE APROVOU O DESTAQUE – PROC. Nº 27/2004 – Presente o requerimento de 

António Pinto Gonçalves, residente em Salgueiro, requerendo a revogação do acto que aprovou o processo de 

destaque nº 27/2004, em virtude da interpretação à Lei dada pela Repartição de Finanças não ser favorável à sua 

pretensão, bem como a passagem de documento que comprove a revogação.------------------------------------------------  

---------- Atendendo a que o Código do Procedimento Administrativo autoriza a revogação de actos válidos com o 

acordo do beneficiário do acto, a Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir a pretensão do requerente, 

revogando o acto que aprovou o destaque em 26/11/2004 e emitir, para o efeito, a certidão requerida.------------------ 

10 – JOÃO PAULO PARREIRA JESUS – LICENCIAMENTO DE OBRAS PARTICULARES – PEDIDO 

DE ISENÇÃO DE TAXAS – PROC. Nº 183/2005 – Presente o requerimento de João Paulo Pereira de Jesus, 

residente no lugar do Vale, solicitando a isenção do pagamento das taxas de licença, com referência ao processo de 

obras nº 183/05, por insuficiência económica.-------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido do requerente isentando-o do pagamento 

das taxas devidas pelo licenciamento da obra, uma vez que o mesmo se enquadra no artº 4, alínea b) do 

Regulamento Municipal da Atribuição de Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos.--------------------------------------- 



  

D – DIVERSOS 

1 – TRIBUNAL  DE  CONTAS  –  INSPECÇÃO  TEMÁTICA  À  CÂMARA  MUNICIPAL  DE  VAGOS 

(INSPECÇÃO GERAL DE FINANÇAS) – A Câmara Municipal tomou conhecimento  do teor do ofício nº 2907, 

datado de 17/03/2006, do Tribunal de Contas, no qual dá resposta ao ofício da Câmara Municipal nº 284, de 

11/01/2006, no qual informam que o conteúdo do mesmo não pode ser objecto de análise e parecer técnico do 

Tribunal, pois este não tem competência consultiva e que de harmonia com o disposto nos artºs 5º, 40º, 49º e 51º e 

seguintes da Lei nº 98/97, de 26 de Agosto, a actividade Fiscalizadora do Tribunal, designadamente no que respeita 

às Autarquias Locais, é alheia a situações exteriores,  excepto nos casos legalmente previstos.---------------------------

--------- A este respeito se refere a deliberação da Câmara Municipal de 23/12/2005, Ponto D-1.------------------------- 

2 – GRUPO PARLAMENTAR DO PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS – A Câmara Municipal tomou 

conhecimento do teor do ofício datado de 23/02/2006, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português que 

anexa cópia da declaração política proferida pela Deputada Odete Santos sobre a “ Prostituição ”.-----------------------

3 – ROSAS  CONSTRUTORES,  S.A. –  LICENÇA  DE  RUÍDO  PARA  A  EXECUÇÃO  DA  OBRA  DA  

“ VARIANTE À EN 333 A SOZA ” – Presente o requerimento da firma Rosas Construtores, S. A., no qual 

solicitam licença de ruído para as obras da Variante à EN 333 a Soza, até ao dia 30/09/2006.-----------------------------

--------- Atendendo ao interesse público de que a realização da Variante a Soza representa para o Município de 

Vagos e para os seus munícipes ; Atendendo a que a mesma se acha devidamente licenciada, o que se presume pelo 

início dos trabalhos, a Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o requerido.--------------------------------- 

E – EXTRAS -                                                                                                                                                                                                      

1  - ASSOCIAÇÃO  CULTURAL  E  RECREATIVA,  AMIGOS  DA  LAVANDEIRA  –  INFORMAÇÃO 

PRÉVIA – PROC. Nº 36/2006  –  Presente  o  processo  de  informação  prévia  nº 36/2006,  de que é requerente a 

Associação mencionada em epígrafe, que pretendem a construção de um edifício junto à Capela da Lavandeira, que 

servirá de apoio a serviços lúdicos e religiosos.-----------------------------------------------------------------------------------

2 – TONY FERNANDO SILVA NETO – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC. Nº 102/2005 – RATIFICAÇÃO 

–  Presente o processo de informação prévia nº 102/2005, de que é requerente Tony Fernando Silva Neto,  residente 

em Calvão, que requer informação para construção de moradia, anexos e muros, no lugar de Canto de Calvão.-------

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

de 23/03/2006, que aprovou o processo de informação prévia nos termos e condições da informação técnica datada 

de  29/08/2005.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 – ALTERAÇÃO DA DATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE ABRIL – Tendo em consideração 

que a próxima reunião da Câmara Municipal, a realizar no dia 14/04/2006, e que a mesma coincide com o feriado 

de Sexta-Feira Santa, a Câmara Municipal delibera, por unanimidade, antecipar a reunião para o dia 12 do mesmo 

mês, pelas 14,30 horas, considerando-se notificados da alteração da data todos os presentes.-----------------------------

--------- Afixem-se editais para conhecimento público.--------------------------------------------------------------------------

4 – SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE VAGOS – AULAS DE INGLÊS DO 1º CEB – Presente o ofício 

da Santa Casa, datado de 14/03/2006, a informar que o transporte de crianças que frequentam as aulas de inglês nas 

escolas do Lombomeão e Quintã é de 275,00 €, até Dezembro de 2005.------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir o subsídio de 275,00 € à instituição, como forma 

de pagamento dos serviços prestados.----------------------------------------------------------------------------------------------



  

5 – PONTAVE – CONSTRUÇÕES, S.A. – CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DR. JOÃO ROCHA – 

Seguidamente foi presente o ofício da firma mencionada em epígrafe, no qual solicitou o pagamento das notas de 

débito  nºs 132  e  239,  datadas de 31/12/1993 e 30/06/1994,  respectivamente,  nos  valores  de  4.376.248$00    

(21 828,63 € ) e 5.330.953$00 (26 590,68 €), reportadas a juros contabilizados de acordo com o Decreto-Lei nº 

235/86.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal, delibera, por unanimidade, nos termos do parecer jurídico, datado de 22/03/2006, do 

Chefe de Divisão Jurídica, notificar a requerente da sua intenção de indeferir o peticionado, porquanto os juros em 

causa se acham prescritos nos termos e por força da alínea d), do artº 310º do Código Civil e para se pronunciar, 

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

---------- 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  min________________________________________ Chefe de Divisão 

Administrativa, tendo terminado a reunião às 17,00 horas.---------------------------------------------------------------------- 

   

 

 

 

 


