
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ACTA Nº 9/08 

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DO DIA 24 DE ABRIL DE 

2008 

--------- No dia 24 de Abril de 2008, 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 do Senhor Vice-Presidente Dr. Carlos Manuel Simões Neves, e dos 

Senhores Vereadores, Dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha, Fernando Ferreira Capela, Manuel Augusto Silva 

Frade, Victor Oliveira Santos, Marco António Ferreira Domingues. Assistiu à reunião a Senhora D. Maria Eugénia 

Ribeiro Martins Rosa, Chefe de Divisão Administrativa. ----------------------------------------------------------------------- 

FALTAS E JUSTIFICAÇÃO: A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, justificar as faltas dadas pelos 

Vereadores Srs. Dr. Manuel Augusto da Silva Frade, Eng.º Vítor de Oliveira Santos e da Sr.ª Dr.ª Albina Maria de 

Oliveira Rocha, à reunião extraordinária realizada no dia 22 de Abril de 2008. --------------------------------------------- 

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

do dia 11 de Abril de 2008. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA: Antes de se entrar no período da “Ordem do Dia”, o Sr. Presidente 

informou a Câmara Municipal que foi aprovada a candidatura, efectuada pelo Instituto da Água, para a “Defesa 

Costeira e Protecção do Cordão Dunar da Praia da Vagueira”. ---------------------------------------------------------------- 

ORDEM DO DIA 

A – ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 

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

Abril de 2008, o qual acusa um saldo em dinheiro de 310.885,99 €. A Câmara Municipal dele tomou 

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

2 - ALIENAÇÃO DO CONJUNTO DE LOTES 3 A 28 DO LOTEAMENTO 1/94 – PLANO DE 

PORMENOR DA GAFANHA DA BOA-HORA – ABERTURA DE PROPOSTAS – Seguidamente o Sr. 

Presidente deu conhecimento à Câmara Municipal que ficou deserto o concurso público mencionado em epígrafe. - 

3 - ALIENAÇÃO DO TERRENO DOS “ACTUAIS ARMAZÉNS MUNICIPAIS” – ABERTURA DE 

PROPOSTAS – Seguidamente o Sr. Presidente deu conhecimento à Câmara Municipal que ficou deserto o 

concurso público mencionado em epígrafe. -------------------------------------------------------------------------------------- 

4 - LEGISLAÇÃO PUBLICADA –  

•••• Portaria n.º 286/2008, de 11 de Abril – Altera a Portaria n.º 1211/2006, de 13 de Novembro, que 



  

regulamenta o Programa Estágios Profissionais na Administração Local (PEPAL); --------------------- 

•••• Decreto-Lei n.º 68/2008, de 14 de Abril – Estabelece a definição das unidades territoriais para 

efeitos de organização territorial das associações de municípios e áreas metropolitanas, para a 

participação em estruturas administrativas do Estado e nas estruturas de governação do Quadro de 

Referência Estratégico Nacional 2007-2013 (QREN). -------------------------------------------------------- 

5 - IGAL – INSPECÇÃO – GERAL DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL – INSPECÇÃO ORDINÁRIA 

SECTORIAL AO MUNICÍPIO DE VAGOS – RELATÓRIO – O Sr. Presidente deu conhecimento ao 

executivo que foi recebido o Relatório referente à Inspecção Ordinária Sectorial, realizada no ano 2007, (Outubro a 

Dezembro), realizada pela IGAL. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6 - ASAE – AUTORIDADE DE SEGURANÇA ALIMENTAR E ECONÓMICA – AUTO DE CONTRA-

ORDENAÇÃO – Presente o ofício n.º S/3444/08/DRC, datado de 31/03/2008, da ASAE – Autoridade de 

Segurança Alimentar e Económica, a remeter o processo de contra-ordenação, levantado contra a firma Jesus & 

Curto, Lda., sito na Rua S. Tomé, n.º 11, lugar da Moita, freguesia de Covão do Lobo, por falta de licença de 

utilização, prevista pelas disposições combinadas dos art.ºs 11º - 1 e 14º - 4 do Decreto-Lei n.º 370/99, de 18/9 e 

Portaria n.º 33/2000, de 28/1. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

7 - JUNTA DE FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO DE VAGOS – PEDIDO DE SUBSÍDIO – Presente o 

ofício da Junta de Freguesia de Santo António de Vagos, datado de 25/03/2008, a requerer a atribuição de um 

subsídio no valor de 31.000,00 €, referente a: ----------------------------------------------------------------------------------- 

•••• Colocação de manilhas e betão nas valas paralelas às ruas Dr. Sá Carneiro e Padre Alírio, 

confluentes na Vala da Lagoa, bem como o pontão sobre a Vala da Lagoa, pontão de união das 

referidas ruas, entre Lameiro da Serra e Lameiro do Mar; ---------------------------------------------------- 

•••• Colocação de manilhas, caixas de vista para águas pluviais nos restantes troços das ruas Dr. Sá 

Carneiro (desde a EN 109) e Padre Alírio (até ao limite da freguesia), no Lameiro da Serra e 

Lameiro do Mar, respectivamente; ------------------------------------------------------------------------------- 

•••• Colocação de tout-venant, onde necessário, na extensão total das referidas ruas. ------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, retirar o presente ponto da ordem de trabalhos, e notificar 

o Sr. Presidente da Junta de Freguesia que, oportunamente, o mesmo será presente a reunião do Executivo para 

decisão final. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8 - SUBSÍDIOS A ATRÍBUIR NO ÂMBITO DO PROTOCOLO PARA TRANSPORTES DO ENSINO 

BÁSICO E PRÉ-ESCOLAR – Tendo em consideração as deliberações de 12/10/2007 e 26/10/2007, bem como a 

deliberação de 14/12/2007, que atribui a comparticipação para o ano de 2007, a Câmara Municipal delibera, por 



 
 
 
 
 
 

 

unanimidade, atribuir no âmbito do protocolo supramencionado, e com referência ao ano 2008, a seguinte 

comparticipação: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

•••• Centro Social e Paroquial de Calvão – 44.962,53 €; ----------------------------------------------------------- 

•••• Associação Boa-Hora – 41.768,19 €; ---------------------------------------------------------------------------- 

•••• Centro Social da Freguesia de Soza – 45.788,77 €; ------------------------------------------------------------ 

•••• Associação de Solidariedade Social e Cultural de Santo André – 42.273,71 €; --------------------------- 

•••• Comissão de Apoio Social e Desenvolvimento de Santa Catarina – 46.679,53 €; ------------------------ 

•••• Associação Betel – 41.479,72 €; --------------------------------------------------------------------------------- 

•••• Centro Social e Paroquial de Fonte de Angeão – 27.000,86 €; ----------------------------------------------- 

•••• Centro Social e Paroquial de Covão do Lobo – 27.000,86 €. ------------------------------------------------- 

9 - CARLA ISABEL DA CRUZ RUA – PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE OBRAS PARA ESCOAMENTO 

DE ÁGUAS PLUVIAIS, NA RUA DE STO. ANTÓNIO, EM CANTO CALVÃO – Presente o ofício de Carla 

Isabel da Cruz Rua, residente na Rua de Sto. António, n.º 8, lugar de Canto de Calvão, freguesia de Calvão, datado 

de 04/03/2008, a solicitar a realização de obras para escoamento de águas pluviais na estrada onde reside. ----------- 

-------- Presente também o ofício da Junta de Freguesia de Calvão n.º 10/08, de 01/04/2008, no qual a mesma 

propõe a resolução do problema identificado pela munícipe. ------------------------------------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, autorizar a Junta de Freguesia a efectuar os trabalhos de 

acordo com o que propõe no seu ofício. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

10 - FREGUESIA DE COVÃO DO LOBO – AQUISIÇÃO DE CASA GANDAREZA – Presente o ofício da 

Junta de Freguesia de Covão do Lobo, datado de 09/04/2008, propõe a aquisição de uma casa antiga, já em estado 

de degradação, situada na Rua Central, lugar de Casta, daquela freguesia, sendo a casa recuperada para apoio à 

Cultura e preservação da tradição da Casa da Gandareza. --------------------------------------------------------------------- 

-------- Mais informa, que chegou a um acordo com o proprietário, pelo valor de 32.500,00 €, pelo que, solicita que 

a aquisição seja feita em nome da Câmara Municipal, assim como a recuperação da mesma. --------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, retirar o presente pronto da ordem de trabalhos. ------------- 

11 - JUNTA DE FREGUESIA DE FONTE DE ANGEÃO – PEDIDO DE SUBSÍDIO PARA REPARAÇÃO 

DAS FONTES – Presente o ofício da Junta de Freguesia de Fonte de Angeão, datado de 19/09/2007, a solicitar um 

subsídio no valor de 25.000,00 €, para reparação de várias fontes da freguesia. -------------------------------------------- 

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

Departamento de Desenvolvimento de Obras Públicas deverão juntamente com a Junta de Freguesia identificar 

todas as fontes a recuperar, quantidade e qualidade da água em questão e orçamentação das obras de reparação de 

cada uma delas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



  

12 - ABIMOTA – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS INDÚSTRIAS DE DUAS RODAS, FERRAGENS, 

MOBILIÁRIO E AFINS – 30º GRANDE PRÉMIO DE CICLISMO DA ABIMOTA – Presente o ofício da 

ABIMOTA – Associação Nacional das Indústrias de Duas Rodas, Ferragens, Mobiliários e Afins, datado de 

08/04/2008, a informar que nos dias 5 a 8 de Junho de 2008, vai organizar a 30ª Edição do Grande Prémio 

ABIMOTA, em Ciclismo, para Corredores das Classes Elite e Sub-23, com início em Anadia e términos em 

Águeda. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Mais informa que nos dias 6 e 8 de Junho, durante a 2ª e 4ª etapa, o Grande Prémio, terá passagem em 

Vagos, pelo que solicita uma comparticipação para a realização das referidas passagens. -------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, autorizar a passagem da prova pelo concelho de Vagos. --- 

13 - PAULO JORGE RODRIGUES PINTO – PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE – Presente 

o ofício de Paulo Jorge Rodrigues Pinto, datado de 06/04/2008, residente na Rua da Bombarda, n.º 79, lugar de 

Presa – Santa Joana, Aveiro, a informar que embateu num poste de iluminação pública, com a sua viatura de 

matrícula 03-92-UT, marca Peugeot 307, quando saia do estacionamento, na Rua Principal, em frente ao cemitério 

da freguesia de Covão do Lobo. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Face ao circunstancialismo descrito pelo requerente e os documentos que apresenta facilmente se verifica a 

total ausência da responsabilidade da Autarquia. Desde logo, porque o referido poste é propriedade da E.D.P., 

depois porque se acha completamente fora da faixa de rodagem e por último o mesmo já se achava no local quando 

o requerente aí estacionou. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Sem mais comentários, julgo ter havido um equívoco quanto ao responsável pelos danos ocorridos. Assim 

sendo a Câmara Municipal delibera, por unanimidade, informar o requerente ser sua intenção indeferir o pedido de 

indemnização pelos danos causados na sua viatura, e para se pronunciar, querendo, nos termos dos art.º 100º e 101º 

do C.P.A., no prazo de 10 dias úteis. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Mais deliberou a Câmara Municipal, dar conhecimento à E.D.P., dos danos causados no poste de 

electricidade pelo Sr. Paulo Jorge Rodrigues Pinto. ---------------------------------------------------------------------------- 

14 - 1ª ALTERAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS PARA 2008 – RATIFICAÇÃO – 

Nos termos do disposto na alínea d) do nº 2 do artº 64º do decreto-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 1ª 

alteração do plano plurianual de investimentos que apresenta nos reforços e nas anulações, o montante de 

40.000,00 €, 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 art.º 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. -------------------------------------------------------------------------------------- 

15 - 2ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2008 – RATIFICAÇÃO – Nos termos do 



 
 
 
 
 
 

 

disposto na alínea d) do nº 2 do artº 64º do decreto-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 2ª alteração ao 

orçamento da despesa que apresenta tanto nos reforços como nas anulações, o montante de 105.150,00 €, 

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 art.º 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. -------------------------------------------------------------------------------------- 

16 - DELEGAÇÃO 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 11/04/2008 a 

23/04/2008, cuja relação descriminada dos mesmos é dada aqui como inteiramente reproduzida e fica junto à 

minuta da acta da presente reunião. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

B – OBRAS MUNICIPAIS 

1 - RUA 5 DE OUTUBRO (OUCA) – PROC.º N.º 6.2.2-12/2006 – RECEPÇÃO PROVISÓRIA E CONTA 

FINAL DA EMPREITADA – Presente o auto de recepção provisória e conta final da obra mencionada em 

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

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, homologar o auto de recepção provisória e a conta final da 

empreitada de “Rua 5 de Outubro (Ouca)”. -------------------------------------------------------------------------------------- 

2 - RUA DA ESCOLA DA GÂNDARA (FONTE DE ANGEÃO) – PROC.º N.º 6.2.2-10/2007 – RECEPÇÃO 

PROVISÓRIA E CONTA FINAL DA EMPREITADA – Presente o auto de recepção provisória e conta final da 

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

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, homologar o auto de recepção provisória e a conta final da 

empreitada de “Rua da Escola da Gândara (Fonte de Angeão)”. -------------------------------------------------------------- 

3 - RUA DOS COLMEAIS – LAVANDEIRA (SOZA) – PROC.º N.º 6.2.2-18/2006 – RECEPÇÃO 

PROVISÓRIA E CONTA FINAL DA EMPREITADA – Presente o auto de recepção provisória e conta final da 

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

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, homologar o auto de recepção provisória e a conta final da 

empreitada de “Rua dos Colmeais – Lavandeira (Soza)”. ---------------------------------------------------------------------- 

4 - RUA DA LIBERDADE (PONTE DE VAGOS) – PROC.º N.º 6.2.2-14/2006 – RECEPÇÃO 

PROVISÓRIA E CONTA FINAL DA EMPREITADA – Presente o auto de recepção provisória e conta final da 

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



  

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, homologar o auto de recepção provisória e a conta final da 

empreitada de “Rua da Liberdade (Ponte de Vagos)”. -------------------------------------------------------------------------- 

5 - RUA BANDA VAGUENSE (VAGOS) – PROC.º N.º 6.2.2-11/2008 – ABERTURA DE CONCURSO 

PÚBLICO – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o projecto de execução da obra mencionada 

em epígrafe, bem como o Caderno de Encargos, o Programa de Concurso, e abrir concurso público para execução 

da empreitada. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

6 - ETAR DE SANTA CATARINA – PROC.º N.º 6.2.2-12/2008 – ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO 

– CONCEPÇÃO/CONSTRUÇÃO – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o Caderno de 

Encargos, o Programa de Concurso, e abrir concurso público na modalidade de concepção/construção da ETAR de 

Santa Catarina. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

C – OBRAS PARTICULARES 

1 - MARTINS & FILHOS, COMBUSTÍVEIS, LDA. - OBRAS PARTICULARES – PROC.º N.º 379/99 – 

Presente o processo de obras particulares, proc.º n.º 379/99, de que é requerente a firma Martins & Filhos, 

Combustíveis, Lda., com sede no lugar de Andal, freguesia de Santa Catarina de Vagos, que requer que seja 

considerado o interesse público do empreendimento, bem como a ausência de alternativa para a passagem e 

circulação de viaturas para abastecimento. --------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, declarar o interesse público do empreendimento, bem 

como, face à configuração do prédio rústico onde o mesmo se localiza, declarar que não se verifica outra 

alternativa viável para a passagem das viaturas para o abastecimento. ------------------------------------------------------- 

2 - SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE VAGOS – LICENÇA DE UTILIZAÇÃO – ISENÇÃO DE 

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

Presidente da Câmara, datado de 07/04/2008, que concedeu a isenção do pagamento de taxas pela emissão da 

Licença de Utilização, requerida em 19/02/2008, respeitante a um Centro de Acolhimento Temporário de Crianças 

e Jovens, Centro de Noite e Creche, em Vagos. --------------------------------------------------------------------------------- 

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 - CONCESSÃO DE USO DE DOMINIO PRIVATIVO DO MUNICÍPIO DE VAGOS – INSTALAÇÃO 

DE ÁREA DE SERVIÇO – ADJUDICAÇÃO – Presente o relatório do Júri do Concurso, mencionado em 

epígrafe, datado de 23/04/2008, no qual se propõe a adjudicação da Concessão à Sociedade “Prio Advanced Fuels, 

S.A.”, com sede na Zona Industrial de Oliveira de Frades, pelo valor da sua proposta na importância de 700.000,00 



 
 
 
 
 
 

 

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

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, adjudicar à sociedade “Prio Advanced fuels, S.A.”, a 

“Concessão do Uso de Domínio Privativo do Município de Vagos – Instalação de Área de Serviço”, pelo valor da 

sua proposta na importância de 700.000,00 €, conforme relatório do Júri de concurso datado de 23/04/2008. -------- 

2 - PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE A UNIVERSIDADE DE AVEIRO E A CÂMARA 

MUNICIPAL DE VAGOS – RATIFICAÇÃO – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ratificar a 

assinatura do protocolo efectuada pela Sr.ª Vereadora do pelouro da Educação Dr. Albina Maria de Oliveira Rocha, 

o qual visa a implementação e operacionalização de percursos formativos de cariz marcadamente aplicado, 

direccionados tanto para a qualificação inicial, como também para actualização e requalificação de activos. --------- 

3 - INUTILIZAÇÃO DE TERRENOS DAS ÁREAS DA RAN E REN PARA A ETAR DE SANTA 

CATARINA – Presente a informação técnica datada de 18/04/2008, na qual é dado a conhecer que para se 

proceder à construção da ETAR de Santa Catarina, que irá tratar os afluentes domésticos provenientes de Santa 

Catarina e Covão do Lobo, é necessário proceder à inutilização dos terrenos da RAN e da REN. ----------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, requerer a inutilização dos terrenos da RAN e REN, 

respectivamente, para a ETAR de Santa Catarina, e considerar a referida obra de interesse público. ------------------- 

4 - ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS – LOTES 105 E 107 – FLORENCIO AUGUSTO CHAGAS, S.A. – 

Seguidamente foi presente uma informação do Sr. Vice-Presidente Dr. Carlos Manuel Simões das Neves, dando a 

conhecer que a empresa Florêncio Augusto Chagas, S.A., deixou caducar o projecto de obras que apresentou para 

os lotes 105 e 107 da Zona Industrial de Vagos, e a propor que a Câmara Municipal revogue a escritura de compra 

e venda celebrada com a referida firma. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, concordar com a proposta do Sr. Vice-Presidente, e 

informar a empresa Florêncio Augusto Chagas, S.A., que é intenção da Câmara Municipal revogar a escritura de 

compra e venda celebrada no dia 17/01/2006, referente à venda dos lotes 105 e 107 da Zona Industrial de Vagos, 

sendo restituído o preço pago, em singelo, uma vez que a referida firma não deu continuidade ao projecto 

apresentado, não tendo procedido ao levantamento da licença de construção no prazo legal de 1 ano, tendo por isso 

caducado o projecto de obras apresentado, e, para se pronunciar, querendo, nos termos dos artigos 100º e 101º do 

C.P.A., no prazo de 10 dias. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5 - VENDA DE PUBLICAÇÕES – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, fixar o preço de venda das 

seguintes obras mandadas editar pela Autarquia: -------------------------------------------------------------------------------- 

• “Os Forais Manuelinos de Soza e de Vagos” – 15,00 €; ------------------------------------------------------ 

• “Os Famintos”, “Os Pássaros” e “O Último Fauno” – 10,00 €/cada. ---------------------------------------- 

-------- Os preços acima fixados incluem IVA à taxa em vigor. --------------------------------------------------------------- 



  

6 - CASA DO MUNICÍPE – AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO EDÍFICIO DA CÂMARA 

MUNICIPAL – Presente o projecto de arquitectura respeitante à “Casa do Munícipe – Ampliação e Recuperação 

do Edifício da Câmara Municipal”, o qual foi aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------- 

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO – Por não se encontrar na sala de reuniões qualquer Munícipe, não foi fixado 

período para intervenção do público. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- E nada mais havendo a tratar a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a presente acta em 

minuta, nos termos e para os efeitos consignados no nº 3, do artº 92º, da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada 

e republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a qual vai ser assinada pelos membros da Câmara aqui 

presentes e por mim _______________________________________Chefe de Divisão Administrativa, tendo 

terminado a reunião às dezasseis horas e dez minutos. -------------------------------------------------------------------------- 


