
 
 
 
 
 
 

 

 

ATA Nº 15/12 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DO DIA 5 DE JUNHO DE 2012 

 

--------- No dia 5 de junho de 2012, pelas quinze horas e trinta minutos, 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 Oliveira 

Rocha, e dos Senhores Vereadores, Dr. Marco António Ferreira Domingues, Dr.ª Dina Maria Marques Ribeiro, 

Eng.º Mário Santos Martins Júnior. Assistiu à reunião o Senhor Dr. Laerte Macedo Pinto, Técnico Superior. -------- 

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 as faltas dadas à 

presente reunião pelos Senhor Vereador Dr. Silvério Rodrigues Regalado por se encontrar de férias e Senhora 

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

ATAS DAS REUNIÕES ANTERIORES: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, apreciar e votar as 

atas anteriores em próxima reunião. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA: Antes de se entrar no período da Ordem do Dia, a Câmara Municipal 

deliberou solicitar à ADRA a segunda fiscalização às reposições de pavimento efetuadas em Santa Catarina, lugares 

de Condes e Pardeiros porquanto recentemente verificou-se uma degradação acentuada dos mesmos. De igual modo 

no centro de Ouca, apesar da reposição integral das vias, verificam-se abatimentos na zona das valas. Assim 

solicitamos que se demandem os empreiteiros MFA e VA & Filhos, respetivamente para reporem nas condições 

previstas no contrato, projeto e lei aplicáveis. ------------------------------------------------------------------------------------ 

ORDEM DO DIA 

A - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 

1 - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA - Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 4 de 

junho de 2012, o qual acusa um saldo em dinheiro 60.575,70 € (sessenta mil, quinhentos e setenta e cinco euros e 

setenta cêntimos). A Câmara Municipal dele tomou conhecimento. --------------------------------------------------------- 

2 – LIGA PORTUGUESA CONTRA O CANCRO – 2012 – PEDIDO DE COLABORAÇÃO PARA 

REALIZAÇÃO DE AÇÃO DE SENSIBILIZAÇÃO PARA A PREVENÇÃO DO CANCRO DA PELE – A 

Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar o pedido de ocupação do espaço público e isenção do 

pagamento das respetivas taxas, formulado pela Liga Portuguesa Contra o Cancro, para a instalação de uma tenda 

no Largo Parracho Branco, na Praia da Vagueira, nos dias 21 e 22 de julho do corrente ano, a fim de realizar uma 

ação de sensibilização para a problemática do cancro da pele e sua prevenção. -------------------------------------------- 

------- Mais foi deliberado, unanimemente, informar que a Câmara Municipal não dispõem de tenda ou outra 
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infraestrutura para empréstimo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3 – AGRUPAMENTO 850 – S. PEDRO – CALVÃO - PEDIDO DE APOIO – A Câmara Municipal deliberou, 

por maioria, com quatro votos a favor (do Sr. Presidente Dr. Rui Miguel Rocha da Cruz, e dos Senhores 

Vereadores Dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha, Eng.º Mário dos Santos Martins Júnior, e Dr.ª Dina Maria 

Marques Ribeiro) e uma abstenção (do Senhor Vereador Dr. Marco António Ferreira Domingues) deferir o pedido 

formulado pelo Chefe do Agrupamento 850 – S. Pedro, de Calvão, tendo em vista a celebração do 25º aniversário 

do Agrupamento de Escuteiros de Calvão, prevista para o próximo dia 1 de julho e que se traduz na cedência de 

uma bandeira do Município, expositores e apoio para a instalação de um sistema de rega nos jardins exteriores da 

sede do agrupamento. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Declaração de voto: O Senhor Vereador Dr.º Marco António Ferreira Domingues declarou que se absteve por 

questões relacionadas com a cedência de expositores. Com efeito, disse, estando os mesmos afetos à Divisão 

Administrativa e aos atos eleitorais, não devem os mesmos serem utilizados para outro fim fora da alçada da 

Câmara Municipal sob pena de se perderem, como tal já aconteceu no passado. ------------------------------------------- 

4 – PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO – AÇÃO – GESTÃO DAS ATIVIDADES DA EPOCA 

BALNEAR 2012 – A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do Protocolo de 

Colaboração a ser celebrado entre o Município de Vagos e o NEVA - Núcleo Empresarial de Vagos, bem como 

conceder todos os poderes ao Senhor Presidente da Câmara Municipal, ou seu substituto legal, para outorgá-lo, 

protocolo este respeitante à Gestão da atividades da época balnear 2012, documento cuja cópia fica arquivada no 

presente Livro de Atas fazendo parte integrante da presente deliberação. --------------------------------------------------- 

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

Ribeiro declararam que concordam com o Protocolo pese embora discordem do teor da cláusula primeira, alínea 

d), por entenderem que a gestão do posto de Turismo deveria manter-se na esfera da Câmara Municipal de Vagos. - 

5 – SILVIA CRISTINA SANTOS SILVA – CEDÊNCIA LUGAR N º 6 NA LOTA DE VENDA DE PEIXE 

NA GAFANHA DA VAGUEIRA – A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, solicitar parecer sobre o 

assunto à Divisão Jurídica, tendo em vista posterior decisão. ----------------------------------------------------------------- 

6 – JOSÉ CARLOS ANACLETO MARTINS – AUTORIZAÇÃO DE PASSAGEM E USO PÚBLICO – A 

Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, remeter o assunto à Divisão Gestão Urbanística, Divisão Serviços 

Operacionais e Divisão Jurídica para se pronunciarem sobre o requerimento apresentado pelo requerente. ----------- 

7 - ARLINDO DAS NEVES – PROPOSTA DE ARRUAMENTO – Presente uma carta de Arlindo Neves, 

residente na Rua Principal, Gafanha da Boa Hora, datada de 12/01/2012 a propor à Câmara Municipal a abertura 

de um arruamento que ligue a estrada municipal 591 à estrada florestal 591-1, de forma a promover o ordenamento 

e planeamento urbanístico de uma infraestrutura urbana organizada, disponibilizando-se a conceder a área 

necessária num terreno que possui para o efeito. -------------------------------------------------------------------------------- 



 
 
 
 
 
 

 

------- A Câmara Municipal, tendo em consideração que o processo de elaboração do Plano de Urbanização da 

Gafanha da Boa Hora requer pela sua dimensão e complexidade da área que trata, tempo e estrutura técnica que a 

Câmara Municipal não tem e não prevê ter nos anos vindouros; que além de tempo se traduz num custo 

dispendioso que em face da legislação em vigor o Município hoje não pode assegurar; deliberou, por unanimidade, 

informar o requerente de que a sua pretensão poderá ser equacionada no âmbito de uma proposta de loteamento 

tendo em consideração que a área, em face do Plano Diretor Municipal, o permite. --------------------------------------- 

8 – JOSÉ SÉRGIO DOS SANTOS E OUTROS - EXECUÇÃO DE ARRUAMENTO NA FREGUESIA DE 

VAGOS – LIGAÇÃO DA ZONA ESCOLAR DESPORTIVA À RUA PADRE VICENTE MARIA DA 

ROCHA – A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, remetê-lo à Divisão do Planeamento e Urbanismo 

para parecer e posterior decisão. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9 – JUNTA DE FREGUESIA DE FONTE DE ANGEÃO – CEDÊNCIA OFICIAL DA ANTIGA ESCOLA 

PRIMÁRIA E ANTIGA PRÉ PRIMÁRIA DE GÂNDARA – Presente o oficio nº 29/2011, de 08/10/2011, do 

Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Fonte de Angeão a solicitar à Câmara Municipal que proceda às 

diligencias necessárias para dar parecer positivo ao pedido formulado pelo Agrupamento de Escuteiros de Fonte de 

Angeão, nº826,pedido este que corresponde à cedência oficial ao referido Agrupamento, da antiga escola primária 

da Gândara e da antiga pré – primária do mesmo lugar. A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, notificar 

a referida Junta de Freguesia e o Agrupamento de que no presente caso a Câmara Municipal atuou de igual modo a 

casos semelhantes, cedendo a posse do imóvel à Junta de Freguesia por protocolo outorgado em 23/02/2007, 

podendo a Junta arrendar ou ceder o uso a terceiros. --------------------------------------------------------------------------- 

10 – EMPRESAS PARTICIPADAS. – RELATÓRIO E CONTAS DE 2011 – A Câmara Municipal tomou 

conhecimento dos relatórios e contas das empresas participadas referentes ao ano 2011, nomeadamente Galp 

energia – gás natural distribuição, SIMRIA – Grupo Àguas de Portugal, ERSUC - Resíduos Sólidos do Centro, 

S.A. e ADRA – Àguas da Região de Aveiro. ------------------------------------------------------------------------------------ 

11 – PCP – PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS – REQUER AUDIÇÃO DO SECRETÁRIO DE 

ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL SOBRE A SITUAÇÃO FINANCEIRA DOS MUNICÍPIOS – A 

Câmara Municipal, tomou conhecimento do e-mail do Chefe de Gabinete do Grupo Parlamentar do PCP, senhor 

Pedro Ramos, datado do dia 06 de maio de 2012, no qual anexa requerimento do GP – PCP para audição do 

Secretário de Estado da Administração Local sobre a situação financeira dos Municípios. ------------------------------- 

12 – JUNTA DE FREGUESIA DE FONTE DE ANGEÃO – DECLARAÇÃO DE CEDÊNCIA DE 

EQUIPAMENTO – Presente o ofício nº 14/2012 da junta de Freguesia de Fonte de Angeão, datado de 

11/04/2012, a solicitar a cedência de um computador portátil. ---------------------------------------------------------------- 

------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a cedência do referido computador. --------------- 
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13 – SIADAP 1 – RELATÓRIOS DAS UNIDADES ORGÂNICAS 2011 – RATIFICAÇÃO - A Câmara 

Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar as notações atribuídas às Unidades Orgânicas da Câmara 

Municipal, pelos Superiores Hierárquicos, cujas cópias são dadas aqui como inteiramente reproduzidas e ficarão 

arquivadas em anexo à presente ata. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

14 – MUNICIPIO DE MEALHADA – ASSEMBLEIA MUNICIPAL – MOÇÃO - REFORMA DA 

ADMINISTRAÇÃO LOCAL - Presente o ofício nº 1501, datado de 08/05/2012, do Município de Mealhada, que 

na sequencia de deliberação da Assembleia Municipal envia Moção – Reforma da Administração Local, 

apresentada pelo grupo Municipal da CDU. A Câmara Municipal tomou conhecimento. -------------------------------- 

E, quando eram cerca das 17:10 horas, a Senhora Vereadora Dr.ª Dina Maria Marques Ribeiro, ausentou-se da Sala 

de Reuniões. As deliberações que se seguem não contaram, portanto, com a sua participação e votação. -------------- 

15 – CER – CENTRO DE EDUCAÇÃO E RECREIO DE VAGOS – PEDIDO DE APOIO - A Câmara 

Municipal deliberou, por unanimidade, retirar o presente ponto da ordem de trabalhos para esclarecimentos 

adicionais.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

16 – ADV – ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE VAGOS – PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXAS - Presente o 

requerimento da A.D.V. - Associação Desportiva de Vagos, datado de 10/05/2012, a solicitar a isenção do 

pagamento das taxas para divulgação dos jogos do campeonato. A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 

autorizar a isenção. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

17 – PLANO DE TRANSPORTES ESCOLARES 2012/2013 - Presente uma informação da Senhora Vereadora 

Dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha, datada de 01/06/2012, que a seguir se transcreve: --------------------------------- 

“Considerando o disposto no artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 299/84, de 5 de setembro, e as alterações efetuadas pelo 

Despacho n.º 5016-A/2012, de 12 de abril, é presente a proposta do Plano de Transportes Escolares para o ano 

letivo de 2012/2013. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deve a Câmara Municipal deliberar sobre o mesmo, no sentido de: -------------------------------------------------------- 

 Manter a rede de transportes existente, ou proceder às alterações que entenda necessárias quer quanto aos 

circuitos existentes, quer face à possibilidade de extinguir os circuitos que entenda não serem necessários; --------- 

 Deliberar sobre os circuitos de transporte escolar de alunos com necessidades educativas especiais, deliberando, 

ainda, sobre a renovação dos contratos existentes ou, caso delibere a sua cessação, quanto à colocação dos 

mesmos a concurso.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o plano de transportes escolares 2012/2013 e nos 

termos da legislação aplicável dar início ao procedimento de contratação. -------------------------------------------------- 

18 – BANCO LOCAL DE VOLUNTARIADO DE VAGOS – APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE 

NORMAS DE FUNCIONAMENTO, LOGO, FICHA DE INSCRIÇÃO DE VOLUNTÁRIOS E FICHA DE 



 
 
 
 
 
 

 

INSCRIÇÃO DE ENTIDADES - Presente a informação técnica da Chefe de Divisão de Acção Social, datada de 

30/05/2012, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------- 

“Tendo sido apresentada a proposta de criação do Banco Local de Voluntariado de Vagos à Reunião de Câmara do 

dia 03 de Janeiro de 2012 e tendo a mesma sido aprovada, venho apresentar os documentos: Normas de 

Funcionamento do Banco Local de Voluntariado de Vagos (elaboradas em conformidade com a orientação do 

Conselho Nacional para a Promoção de Voluntariado), a Ficha de Inscrição de Voluntários, a Ficha de Inscrição de 

Entidades e o Logo que passará a identificar todos os documentos e atos do BLV. ---------------------------------------- 

Os documentos ora apresentados já foram objeto de análise, pelos representantes das entidades do Núcleo 

Executivo do Conselho Local de Ação Social (CLAS) da Rede Social de Vagos, designadamente Câmara 

Municipal, Educação, Segurança Social, Saúde, Instituições Particulares de Solidariedade Social, Juntas de 

Freguesia e Núcleo Empresarial de Vagos. -------------------------------------------------------------------------------------- 

Após esta análise e aprovação em Reunião de Câmara serão os mesmos remetidos à aprovação dos parceiros que 

compõem o Plenário do CLAS da Rede Social de Vagos. --------------------------------------------------------------------- 

Caso o CLAS venha a pronunciar-se favoravelmente à implementação do BLV e a Câmara aprove os documentos 

que se apresentam, serão estes a base de funcionamento e identificação deste. --------------------------------------------- 

Para a constituição formal do BLV e seu funcionamento será da responsabilidade da Câmara Municipal de 

Vagos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1 - A disponibilização de um espaço físico para atendimento dos candidatos a voluntários; ----------------------- 

2 – A aquisição do Logo que se propõe, em anexo; -------------------------------------------------------------------------- 

3 – A disponibilização de fotocópias, material informático e viatura, indispensáveis ao normal 

funcionamento do BLV. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Face ao exposto propõe-se a análise dos documentos enviados e a assumção das responsabilidades acima 

referidas, pela Câmara Municipal, de forma a implementar o BLV de Vagos.” -------------------------------------- 

------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta. ----------------------------------- 

19 - PARECER PRÉVIO VINCULATIVO À CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS DE AQUISIÇÃO DE 

SERVIÇOS POR AJUSTE DIRETO – REGIME SIMPLIFICADO: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE 

DESINFESTAÇÃO PARA O PALACETE VISCONDE DE VALDEMOURO - Presente a informação do 

serviço de aprovisionamento da DF, datada de 04/06/2012, sobre o assunto supramencionado, que se dá aqui como 

inteiramente reproduzida e cuja cópia ficará arquivada no presente Livro de Atas. A Câmara Municipal, 

considerando que estão verificados todos os requisitos constantes do OE 2012, deliberou, por unanimidade, dar 

parecer prévio favorável para o ajuste direto - regime simplificado para aquisição de serviços de desinfestação para 

o Palacete Visconde de Valdemouro. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
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20 - PARECER PRÉVIO VINCULATIVO À CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS DE AQUISIÇÃO DE 

SERVIÇOS POR AJUSTE DIRETO – REGIME SIMPLIFICADO: AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA 

PARA APLICAÇÃO DE TETO FALSO NA ETAR DA FLORESTA - GATICÃO Presente a informação do 

serviço de aprovisionamento da DF, datada de 01/06/2012, sobre o assunto supramencionado, que se dá aqui como 

inteiramente reproduzida e cuja cópia ficará arquivada no presente Livro de Atas. A Câmara Municipal, 

considerando que estão verificados todos os requisitos constantes do OE 2012, deliberou, por unanimidade, dar 

parecer prévio favorável para o ajuste direto - regime simplificado para aquisição de mão de obra para aplicação de 

teto falso na Etar da Floresta – Gaticão. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

21 – PARECER PRÉVIO VINCULATIVO À CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS DE AQUISIÇÃO DE 

SERVIÇOS POR AJUSTE DIRETO – REGIME SIMPLIFICADO: AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE 

RECOLHA DE CADÁVERES DE ANIMAIS ARMAZENADOS NO GABINETE VETERINÁRIO 

MUNICIPAL - Presente a informação do serviço de aprovisionamento da DF, datada de 01/06/2012, sobre o 

assunto supramencionado, que se dá aqui como inteiramente reproduzida e cuja cópia ficará arquivada no presente 

Livro de Atas, a Câmara Municipal, considerando que estão verificados todos os requisitos constantes do OE 2012, 

deliberou, por unanimidade, dar parecer prévio favorável para o ajuste direto - regime simplificado para aquisição 

de serviço de recolha de cadáveres de animais armazenados no gabinete veterinário municipal. ------------------------ 

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

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

23 – 4 ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO E 3 ª AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 

PARA 2012 – RATIFICAÇÃO - Nos termos do disposto na alínea d) do nº 2 do art.º 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 4ª alteração do plano plurianual de investimentos que apresenta nos reforços 

e nas anulações, o montante de 52.200,00€ (cinquenta e dois mil e duzentos euros), documento constituído por 2 

folhas, 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 Atas. - 

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

efectuados no âmbito da Divisão de Gestão Urbanística, no período de 10/05/2012 a 30/05/2012, cuja relação 

discriminada do mesmo é dada aqui como inteiramente reproduzida e fica junto à minuta da ata da presente 

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

B - OBRAS MUNICIPAIS 

1- ABERTURA DE ESTRADA ENTRE AS ROTUNDAS DE FONTÃO E CARREGOSA – PROC.º N.º 

6.2.2 - 4/2009 – PERFIL LONGITUDINAL CORRIGIDO - A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade 



 
 
 
 
 
 

 

aprovar o presente estudo e dar inicio ao procedimento para a elaboração de projeto de execução, caderno de 

encargos e perfil longitudinal corrigido, dando como denominação ao presente projeto “Drenagem de Àguas 

Pluviais do Parque Empresarial de Soza, parcela A.”--------------------------------------------------------------------------- 

2 - PONTÕES NA ESTRADA PONTE DE VAGOS / SANTA CATARINA – VALE (PONTE DE VAGOS) – 

PROC.º N.º 6.2.2-17/2008 – AUTO PARA EFEITOS DO N.º 5 DO ARTIGO 201º DO DECRETO DE LEI N 

º 59/99 DE 2 DE MARÇO - Quanto a este ponto da Ordem do Dia, a Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, solicitar parecer sobre o assunto à Divisão Jurídica, tendo em vista posterior decisão. ------------------- 

3 – ESCOLA DO 1 º CEB DE CALVÃO - PROC.º N.º 6.2.2-7/2005 – RECEÇÃO DEFINITIVA - A Câmara 

Municipal deliberou, por unanimidade, homologar o Auto de Receção Definitiva da empreitada de “Escola do 1º 

CEB de Calvão”, datado de 16/05/2012, receber a obra definitivamente e autorizar a devolução das cauções se for 

caso disso. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4 – CENTRO ESCOLAR DE FONTE DE ANGEÃO - PROC.º DEU – 01/2010 – AUTO DE RECOMEÇO 

DA EXECUÇÃO DA OBRA - Presente o auto de recomeço dos trabalhos da obra mencionada em epigrafe. ------- 

-------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, homologar o auto de recomeço dos trabalhos da 

empreitada “Centro Escolar de Fonte de Angeão”.------------------------------------------------------------------------------ 

5 – BENEFICIAÇÃO DA PONTE DA VAGUEIRA - PROC.º DIA – E03/2010 – VIOLAÇÃO DE PRAZO 

CONTRATUAL/PRORROGAÇÃO DE PRAZO - Presente a informação da DIA datada 23/05/2012, a informar 

que o empreiteiro solicitou a prorrogação de prazo da empreitada mencionada em epígrafe, por 60 (sessenta) dias, 

devido a condições atmosféricas adversas. --------------------------------------------------------------------------------------- 

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

o Plano de Trabalhos atualizado. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a prorrogação do prazo de 60 dias, e notificar o 

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

6 - “CENTRO ESCOLAR DA GAFANHA DA BOA-HORA” - 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 da 

Câmara Municipal de 16/05/2012, que aprovou a validação parcial a elementos constituintes do desenvolvimento 

do Plano de Segurança e Saúde da obra de “ Centro Escolar da Gafanha da Boa Hora”, montagem, utilização e 

desmontagem de andaimes, Plataformas de acesso e trabalho. ---------------------------------------------------------------- 

7 - “CENTRO ESCOLAR DA GAFANHA DA BOA-HORA” - 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 da 
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Câmara Municipal de 16/05/2012, que aprovou a validação parcial a elementos constituintes do desenvolvimento 

do Plano de Segurança e Saúde da obra de “ Centro Escolar da Gafanha da Boa Hora”, assentamento de alvenarias.  

C - GESTÃO URBANÍSTICA 

1 - MANUEL SANTOS EUSÉBIO NOVO – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC.º N.º 6/10 - Presente o 

processo de informação prévia nº 06/10, em que é titular Manuel Santos Eusébio Novo, relativo à possibilidade de 

demolição de uma moradia unifamiliar em Vagos. Após relatório de 04/05/2012 da Comissão de Avaliação 

Estética e Técnica, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, que é sua intenção indeferir a pretensão. Pode 

o requerente pronunciar-se, querendo, nos termos dos artigos 100º e 101º do C.P.A., com referência à 

intenção da Câmara Municipal indeferir o seu pedido. ------------------------------------------------------------------------- 

2 – GRESTEL – PRODUTOS CERÂMICOS, SA - PROC.º N.º 261/03 - Presente o ofício da firma Grestel – 

Produtos Cerâmicos, S.A., com sede na Zona Industrial de Vagos, Lote n.º 29. -------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aceitar a exposição da requerente e excepcionar, nos 

termos do art.º 12º, n.º 6, do Regulamento do Plano de Pormenor da Zona Industrial de Vagos os elementos 

metálicos existentes no tardoz da nave industrial para melhor cumprimento da legislação ambiental associada aos 

equipamentos aí existentes e licenciados pela Câmara Municipal de Vagos. ----------------------------------------------- 

3 – LICINIO RAMOS, LDA - OBRAS PARTICULARES - PROC.º N.º 78/06 – RECLAMAÇÃO SOBRE 

CONSTRUÇÃO NO LOTE 6 – Presente informação da DGU datada de 26/04/2012 referente à construção alvo 

de reclamação. A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, notificar o requerente para no prazo de 30 dias 

repor a legalidade, promovendo de imediato a demolição de todas as construções em desconformidade com o 

alvará de licenciamento emitido. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4 – MAIKOL ALMEIDA SIMÕES E OSCAR JOÃO ALMEIDA BRANCO - OBRAS PARTICULARES - 

PROC.º N.º 238//79 - Quanto a este ponto da Ordem de Trabalhos o mesmo foi retirado para esclarecimentos 

adicionais. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5 - MÁRIO ROCHA MARTINS - OBRAS PARTICULARES - PROC.º N.º 318/97 - Quanto a este ponto da 

Ordem de Trabalhos o mesmo foi retirado para verificação da aplicação ao presente processo ou não do nº 3, do 

art.º 9º, do Decreto de Lei nº163/06, de 08 de agosto. -------------------------------------------------------------------------- 

6 – JOÃO PEDRO DIONISIO MATEUS - OBRAS PARTICULARES - PROC.ºNº7/2012 – A Câmara 

Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar o requerente a recuperar a construção existente por forma a 

eliminar todos os riscos verificados em vistoria pela Comissão respetiva em 08/03/2007. ------------------------------- 

Antes de se entrar na discussão e votação do assunto seguinte o Senhor Presidente da Câmara Municipal ausentou-

se da Sala de Reuniões em virtude de ser familiar na linha direta de 1º grau relativamente a um dos intervenientes 

do processo. Ficou a presidir à reunião a Senhora Vereadora Dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha. -------------------- 

DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA 



 
 
 
 
 
 

 

7 - FERNANDO GOMES ROSETE - OBRAS PARTICULARES - PROC.º N.º 86/11 – Face à ausência do 

Senhor Presidente, pelas razões acima referidas, a Câmara Municipal ficou sem quórum pelo que o assunto foi 

adiado. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

funções. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

INTERVENÇÃO DOS MUNICIPES - Não houve. -------------------------------------------------------------------------- 

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

às dezanove horas e trinta minutos. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 


