
 

 

 

 

 

 

 

 

ATA Nº 10/12 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DO DIA 10 DE ABRIL DE 2012 

 

--------- No dia 10 de abril de 2012, pelas quinze horas e quinze minutos, no Edifício dos Paços do Concelho de 

Vagos, na Sala de Reuniões, reuniu ordinariamente, a Câmara Municipal, a fim de dar continuidade aos assuntos 

restantes da Ordem do dia, da reunião ordinária de 03 de abril de 2012, com a presença e presidência do Senhor 

Presidente da Câmara, Dr. Rui Miguel Rocha da Cruz, e dos Senhores Vereadores Dr.ª Albina Maria Oliveira 

Rocha (Vice-Presidente), Eng.º Mário Santos Martins Júnior, Dr. Marco António Ferreira Domingues, Dr. Silvério 

Rodrigues Regalado e Dr.ª Dina Maria Marques Ribeiro. Assistiu à reunião a assistente técnica, Senhora Carla 

Manuela Castro Sarabando Morgado. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

FALTAS E JUSTIFICAÇÃO: O Senhor Presidente da Câmara Municipal informou o órgão executivo que, 

ao abrigo das competências que lhe foram delegadas na reunião de 05/11/2009, justificava a falta dada pela Senhora 

Vereadora Dr.ª Cláudia Cristiana Rocha Oliveira à presente reunião. A Câmara Municipal tomou conhecimento. --- 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA: Não houve qualquer intervenção. ------------------------------------------- 

ORDEM DO DIA 

A - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 

16 – JUNTA DE FREGUESIA DE OUCA – TERRENOS - CENTRO ESCOLAR DE OUCA – PEDIDO DE 

AUTORIZAÇÃO DE LIMPEZA - Presente o ofício da Junta de Freguesia de Ouca, datado de 16/02/2012, a 

solicitar a autorização de exploração e venda de produtos e resíduos florestais, localizados nos terrenos do Centro 

Escolar de Ouca, evitando ao mesmo tempo o aproveitamento da extração ilegal de inertes. ---------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade solicitar aos serviços de Topografia o levantamento das 

áreas objeto de exploração de inertes, nesse espaço, e ao Gabinete Técnico Florestal para elaborar projeto de 

florestação do espaço. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

17 - ACORDO TRIPARTIDO ENTRE MUNICIPIO/ADRA E A SIMRIA E PROTOCOLO ENTRE 

MUNICIPIO E SIMRIA - RATIFICAÇÃO - A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o 

despacho do Senhor Presidente datado de 29/03/2012, que aprovou o Acordo Tripartido entre o Município/ ADRA 

e a SIMRIA e o Protocolo entre o Município e a SIMRIA datado de 16/08/2011, e submeter à consideração e 

autorização da Assembleia Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

19 - DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - A Câmara Municipal tomou conhecimento dos despachos 

efectuados no âmbito da Divisão de Gestão Urbanística e da Divisão Administrativa (Expediente Geral e Arquivo), 
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no período de 15/03/2012 a 28/03/2012, cuja relação discriminada dos mesmos é dada aqui como inteiramente 

reproduzida e fica junto à minuta da ata da presente reunião. ----------------------------------------------------------------- 

B - OBRAS MUNICIPAIS 

1- CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE VAGOS – VALIDAÇÃO PARCIAL A 

ELEMENTOS CONSTITUINTES DO DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE – 

RATIFICAÇÃO - A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Presidente 

Dr. Rui Miguel Rocha da Cruz, datado de 26/03/2012, que aprovou parcialmente os elementos constituintes do 

plano de segurança e saúde, da empreitada “Construção de Biblioteca Municipal.”---------------------------------------- 

2- REPARAÇÃO EM EDIFICIO DE HABITAÇÃO SOCIAL NO BAIRRO DR. PEDRO GUIMARÃES – 

PROC.º N.º DEU – E03/2011 – AUTO DE RECEÇÃO PROVISÓRIA - Em seguida, a Câmara Municipal 

deliberou, por unanimidade, homologar o Auto de Receção Provisória, e Conta Final datado de 15/03/2012, da 

obra de “Reparação em edifício de habitação social no Bairro Dr. Pedro Guimarães” Proc.º n.º DEU – E03/2011. -- 

3 – ETAR DE OUCA - PROC.º 6.2.2. - 09/2007 – PROPOSTA DE TRABALHOS A MAIS Nº1 - Presente a 

informação técnica da Divisão de Infraestruturas e Ambiente datada de 28/03/2012, a informar que vão existir 

trabalhos a mais, na obra mencionada em epígrafe, no montante de 25.835,50 € (vinte e cinco mil oitocentos e 

trinta e cinco euros e cinquenta cêntimos), resultando da necessidade de elevar o efluente da ETAR; construção de 

um muro de suporte de terras e fechar edifício de apoio. ----------------------------------------------------------------------- 

Mais informa que esta empreitada terá 19.917,98€ (dezanove mil novecentos e dezassete euros e noventa e oito 

cêntimos) de trabalhos a menos. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar os trabalhos a mais atrás referidos, acrescido de 

IVA, de acordo com a mesma informação técnica e dispensar o estudo a realizar por entidade externa e 

independente de acordo com o estipulado com o n.º 3, do artigo n.º 45º, do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de março. -- 

C - GESTÃO URBANÍSTICA 

1 - JOÃO BATISTA MATEUS - INFORMAÇÃO PRÉVIA Nº 03/12 - Foi presente o processo n.º 03/12, em 

que é requerente João Batista Mateus, residente na Rua Dr. Santos, n.º 71, lugar de Lomba, freguesia de Santo 

António de Vagos, respeitante ao pedido de informação prévia sobre a viabilidade de construção de edifício 

destinado a habitação, numa propriedade localizada na Rua Dr. Malaquias, lugar de Lomba e freguesia de Santo 

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

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a pretensão do requerente, nos termos da 

informação técnica datada de 14/03/2012. --------------------------------------------------------------------------------------- 

2 – FERNANDO SANTOS SILVA - INFORMAÇÃO PRÉVIA Nº 14/11 - Seguidamente, foi presente o 

processo n.º 14/11, em que é requerente Fernando Santos Silva, residente na Rua Padre Moreira Silva, n.º 25, lugar 

de Boco, freguesia de Soza, respeitante ao pedido de informação prévia sobre a viabilidade de construção de 



 

 

 

 

 

 

 

edifício destinado a comércio, numa propriedade localizada na Rua do Ribeiro, lugar de Boco e freguesia de Soza.  

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a pretensão do requerente, nos termos da 

informação técnica datada de 03/02/2012. --------------------------------------------------------------------------------------- 

3 – GILBERTO MARTINS SARABANDO - INFORMAÇÃO PRÉVIA Nº 15/11 - Foi presente o processo n.º 

15/11, em que é requerente Gilberto Martins Sarabando, residente na Rua 11, Urbanização quinta da Boa Hora, 

Edifício Maria 246 Bloco B R/C Dto, freguesia de Gafanha da Boa Hora, respeitante ao pedido de informação 

prévia sobre a viabilidade de construção de edifício destinado a habitação, numa propriedade localizada na Rua do 

Narciso Gravato, lugar e freguesia de Vagos. ------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, deferir a informação prévia nas condições da informação 

da C.D.P.U datada de 05/01/2012 concordando com o traçado indicativo de nova via. ----------------------------------- 

4 – OSS – CARPINTARIAS, LDA - INFORMAÇÃO PRÉVIA Nº 01/11 - A Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, promover o arquivamento do processo fase ao manifesto desinteresse da requerente. -------------------- 

5 – MARIA DONZILIA DE OLIVEIRA BISPO JUSTIANO – OBRAS PARTICULARES - PROCº Nº 

147/07 - Presente pedido de devolução da caução referente à requerente Maria Donzilia Oliveira Bispo Justiniano, 

residente na Rua Barro Branco nº 3, lugar e freguesia de Ouca, respeitante a uma moradia no referido lugar.--------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade deferir o pedido da requerente, tendo em consideração que 

a requerente no projeto inicial já efetuou o pagamento da TUM no que respeita a estas infraestruturas que assumiu 

construir. Verifica-se no presente projeto a dupla tributação das mesmas se considerarmos a analogia da presente 

situação com aquela que é prevista pela legislação especifica das operações de loteamento ----------------------------- 

6 – JOÃO BATISTA JULIÃO – OBRAS PARTICULARES - PROCº Nº 55/10 - A Câmara Municipal 

deliberou, por unanimidade, retirar este ponto para anexar ao processo de permuta a apresentar em próxima 

reunião. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7 - PAULO RUI MATEUS JULIÃO – OBRAS PARTICULARES - PROCº Nº 69/11 - Presente o processo de 

obras particulares, n.º 69/2011, em que é titular Paulo Rui Mateus Julião, residente na Rua da Irmã Rita, n.º 42, 

lugar de Corgo do Seixo de Baixo, freguesia de Santo António de Vagos. Tendo apresentado um projeto para 

construção de um núcleo de produção de leitões, sito na Rua Quinta dos Sérgios, no referido lugar e freguesia vem 

apresentar um atestado da Junta de Freguesia em como as construções existentes no terreno já tem mais de 75 anos 

e destinam-se a atividades agro-pecuárias. --------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal tendo em consideração a alínea a) do n.º 10 do artigo 19 º do Regulamento do PDM 

que se aplica à presente situação e em face de todos os pareceres favoráveis das várias entidades convocadas para o 

efeito deliberou, por unanimidade, deferir o pedido do requerente, nas condições desses pareceres, e que se 

notifique no prazo de 6 meses para a entrega dos projetos de especialidades. ---------------------------------------------- 
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8 – ELISA FATIMA SILVA CARVALHAIS – OBRAS PARTICULARES - PROCº Nº 09/12 - Presente 

informação técnica referente ao processo de obras particulares n.º 09/12, em que é titular Elisa Fátima Silva 

Carvalhais, a Câmara Municipal deliberou por unanimidade deferir a pretensão da requerente, aprovar o traçado da 

rede viária proposta pela C.D.P.U. e aprovar a arquitetura nas condições dos pareceres técnicos.----------------------- 

E, quando eram cerca das 16,23 horas, a Senhora Vereadora Dr.ª Dina Maria Marques Ribeiro ausentou-se da sala 

de reuniões. As deliberações que se seguem passaram a não contar com a participação e votação da Senhora 

Vereadora. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9 – ÁUREA OLIVEIRA MOITALTA – OBRAS PARTICULARES - PROCº Nº 51/11 - A Câmara Municipal 

deliberou, por unanimidade, retirar o presente processo para análise jurídica no que toca à seguinte questão : 

Poderão os anexos a uma habitação terem compartimentos afetos a um uso habitacional? ------------------------------- 

10 – SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE VAGOS – ARRANJOS EXTERIORES - Seguidamente foi 

presente informação técnica da Divisão de Gestão Urbanística datada de 05/01/2012 referente ao projeto relativo à 

envolvente dos prédios em que se situa a Santa Casa da Misericórdia. Tendo em consideração que a presente 

proposta afeta terrenos de Horácio Mateus a Câmara Municipal deliberou, que se retirasse o presente processo para 

juntar o pedido do proprietário por forma a poder ser apreciado em conjunto. --------------------------------------------- 

11 – RECLAMAÇÃO DE JOÃO DINIS DA ROCHA MARTINS CONTRA AMÉRICO ROCHA FRADE - 

Seguidamente e tendo em consideração a exposição do reclamante e o auto de vistoria, respectiva documentação 

fotográfica, a Câmara Municipal delibera notificar o reclamado Américo da Rocha Frade para no prazo de 15 dias 

proceder à limpeza e remoção de todo o lixo e materiais. ---------------------------------------------------------------------- 

--------- E nada mais havendo a tratar a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a presente ata 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 _______________________________________ Assistente Técnica, tendo terminado a 

reunião às dezasseis horas e quarenta e sete minutos. --------------------------------------------------------------------------- 

 


