
 
 
 
 
 
 

 

 

ACTA Nº 17/11 

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DO DIA 6 DE SETEMBRO DE 2011 

 

--------- No dia 6 de Setembro de 2011, 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 de Oliveira 

Rocha, e dos Senhores Vereadores Dr. Paulo César de Oliveira Ramos, Dr. Marco António Ferreira Domingues, 

não tendo comparecido ao inicio da reunião o Senhor Vereador Dr. Silvério Rodrigues Regalado, vindo a faze-lo 

mais tarde conforme se mencionará no local próprio da presente acta. Assistiu à reunião o Senhor Laerte Macedo 

Pinto, Chefe de Divisão Administrativa. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

FALTAS E JUSTIFICAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, justificar as faltas dadas pelas 

Senhores Vereadoras Dr.ª Dina Maria Marques Ribeiro e Dr.ª Cláudia Cristiana Rocha Oliveira, bem como a falta 

dada ao inicio da reunião pelo Senhor Vereador Dr. Silvério Rodrigues Regalado, vindo a fazê-lo mais tarde, 

conforme se mencionará no local próprio da presente acta. -------------------------------------------------------------------- 

ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, apreciar as 

mesmas em próxima reunião. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ORDEM DO DIA 

A - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 

1 - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA - Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 5 de 

Setembro de 2011, o qual acusa um saldo em dinheiro de 26.072,01 € (vinte e seis mil e setenta e dois euros e um 

cêntimo). A Câmara Municipal dele tomou conhecimento. -------------------------------------------------------------------- 

2 - LICINIO RAMOS, LDA E MUNICÍPIO DE VAGOS - PROCESSO N.º 42/11.0T2VGS - DIVISÃO DE 

COISA COMUM - PROPOSTA DE TRANSAÇÃO – Seguidamente, foi presente a minuta da proposta de 

termo de transação, a que se dá aqui como inteiramente reproduzida e cuja cópia ficará arquivada no presente Livro 

de Actas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com 3 votos a favor (do Senhor Presidente da Câmara 

Municipal e dos Senhores Vereadores Dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha e Dr. Marco António Ferreira 

Domingues) e uma abstenção (do Senhor Vereador Dr. Paulo César de Oliveira Ramos), aprovar a referida 

proposta de transação, sem prejuízo da aplicação da legislação que estiver em vigor à data de entrada na Câmara 

Municipal de um qualquer processo de loteamento. ---------------------------------------------------------------------------- 

-------- Mais foi deliberado, com a mesma votação e pelos mesmos membros, que apesar das cedências 



 

gratuitamente efectuadas a requerente não fica desonerada, numa eventual operação de loteamento, de ceder outras 

áreas em função da legislação em vigor, mas todavia impedida de solicitar indemnização ao Município se por força 

dessa legislação as cedências se revelarem excessivas. ------------------------------------------------------------------------ 

-------- Foi ainda deliberado, agora por unanimidade, remeter o assunto à Assembleia Municipal, para os fins tidos 

por convenientes. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Declaração de voto: O Senhor Vereador Dr. Paulo César de Oliveira Ramos, declarou que “pese embora o seu 

sentido inicial de voto fosse contra, absteve-se porque ficou esclarecido face às explicações dadas pelo Senhor 

Presidente da Câmara e da sua garantia do cumprimento da legislação sobre os loteamentos à data de entrada de 

qualquer processo, não votando favoravelmente por não conhecer o processo em profundidade.” ---------------------- 

3 - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL SOSENSE - PROPOSTA DE CEDÊNCIA DE 

TERRENO – Presente o ofício da Associação Desportiva e Cultural Sosense, datado de 19/07/2011, a apresentar 

proposta para a cedência de uma parcela de terreno, pertencente à associação, sita ao longo do Campo dos Lagos, 

Soza, com 174 m2,e a construção do muro, pelo montante total de 10.000,00 € (dez mil euros), bem como 

autorização e alinhamento para a reconstrução do muro. ---------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a pretensão. -------------------------------------------- 

4 - GRAÇA SIMÕES FERREIRA - ALARGAMENTO DA RUA BORDA D’ ÁGUA - LOMBA, 

FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO - -Presente o ofício de Graça Simões Ferreira, datado de 11/0/2011, 

residente na Travessa do Caçador, n.º 55, lugar de Lombomeão, freguesia de Vagos, a informar que em virtude do 

alargamento na Rua Borda d’ Água, lugar de Lomba, freguesia de Santo António, e sendo proprietária de um 

terreno onde foi efectuado o referido alargamento, solicita que seja construído o muro de vedação do terreno, bem 

como, o reconhecimento de cedência gratuita de 135 m2 de terreno, isenção das licenças necessárias à construção 

do muro de vedação, para efeitos de futura eventual operação de loteamento. --------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a proprietária a construir o muro de vedação, de 

acordo com os alinhamentos da Câmara Municipal, ceder os materiais necessários e pagar à proprietária o valor de 

3.500,00 € (três mil e quinhentos euros) pelas despesas de construção (mão-de-obra) e reconhecer a cedência 

gratuita dessa área para o domínio público para efeitos de futura eventual operação de loteamento. -------------------- 

5 - ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VAGOS - CEDÊNCIA DE 

INSTALAÇÕES EM REGIME DE COMODATO – Presente o ofício da Associação Humanitária de 

Bombeiros Voluntários de Vagos, datado de 06/07/2011, a solicitar a cedência da Estação de Central de 

Camionagem, para instalar uma central de viaturas de transporte de doentes, centro de instrução e formação. -------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a Associação Humanitária de Bombeiros 

Voluntários de Vagos a utilizar o parque de estacionamento da Estação de Central de Camionagem, para efeitos de 

parqueamento de viaturas e acções de formação associadas aos fins da Associação, pelo prazo de um ano, 



 
 
 
 
 
 

 

renovável por períodos iguais e sucessivos, até que a Câmara Municipal, a todo o tempo lhe retire a presente 

autorização. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6 - COMISSÃO DE FESTAS EM HONRA DE SÃO JOÃO BAPTISTA E IMACULADA CONCEIÇÃO DE 

MARIA DA FREGUESIA DE SANTO ANDRÉ DE VAGOS - PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO 

DE TAXAS – RATIFICAÇÃO – A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do 

Senhor Vereador Dr. Marco António Ferreira Domingues, datado de 19/08/2011, que autorizou a isenção do 

pagamento de taxas de licença de baile realizado no dia 20/08/2011. -------------------------------------------------------- 

7 - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO - PARTICIPAÇÃO NA SEMANA CULTURAL DE VAGOS – Presente a 

informação da Senhora Vereadora Dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha, datada de 16/08/2011, a propor a 

atribuição de um subsídio no valor de 1.176,00 € (mil, cento e setenta e seis euros) à Associação Desportiva e 

Cultural Sosense, pela participação na Semana Cultural 2011. --------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir à Associação Desportiva e Cultural Sosense um 

subsídio no valor de 1.176,00 € (mil, cento e setenta e seis euros), pela participação na Semana Cultural 2011. ----- 

8 - REGULAMENTO DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS ASSOCIAÇÕES CULTURAIS, 

SOCIOEDUCATIVAS, ARTÍSTICAS, RECREATIVAS E HUMANITÁRIAS DE VAGOS – A Câmara 

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

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

9 - PROTOCOLO DE PARCERIA NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DO 

FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO - Presente o protocolo de 

colaboração a outorgar entre o Município de Vagos e as seguintes instituições, cuja cópia é dada aqui como 

inteiramente reproduzida e ficará arquivada em anexo à presente acta: ------------------------------------------------------ 

•••• Centro Social Paroquial de Calvão; ------------------------------------------------------------------------------------- 

•••• Centro Social Paroquial de Fonte de Angeão; ------------------------------------------------------------------------- 

•••• Centro de Acção Social de Covão do Lobo; --------------------------------------------------------------------------- 

•••• Centro Social e Bem Estar de Ouca; ------------------------------------------------------------------------------------ 

•••• Associação de Boa-Hora; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

•••• Associação Betel; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

•••• Comissão de Apoio Social e Desenvolvimento de Santa Catarina; ------------------------------------------------ 

•••• Centro Social da Freguesia de Soza; ------------------------------------------------------------------------------------ 

•••• Associação de Solidariedade Social e Cultural de Santo André. --------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Protocolo de Colaboração, e autorizar o Senhor 

Presidente da Câmara Municipal Dr. Rui Miguel Rocha da Cruz, a outorgar o mesmo em representação do 



 

Município. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10 - PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO PARA TRANSPORTES - Presente o protocolo de colaboração a 

outorgar entre o Município de Vagos e as seguintes instituições, cuja cópia é dada aqui como inteiramente 

reproduzida e ficará arquivada em anexo à presente acta: --------------------------------------------------------------------- 

•••• Centro Social Paroquial de Calvão; ------------------------------------------------------------------------------------- 

•••• Centro de Acção Social de Covão do Lobo; --------------------------------------------------------------------------- 

•••• Associação de Boa-Hora; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

•••• Associação Betel; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

•••• Comissão de Apoio Social e Desenvolvimento de Santa Catarina; ------------------------------------------------ 

•••• Centro Social da Freguesia de Soza; ------------------------------------------------------------------------------------ 

•••• Associação de Solidariedade Social e Cultural de Santo André; --------------------------------------------------- 

•••• Centro Social Paroquial de Fonte de Angeão; ------------------------------------------------------------------------- 

•••• GRECAS – Associação Recreativa, Desportiva e Cultural. --------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Protocolo de Colaboração, e autorizar o Senhor 

Presidente da Câmara Municipal Dr. Rui Miguel Rocha da Cruz, a outorgar o mesmo em representação do 

Município. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11 - PROTOCOLO DE PARCERIA PARA O APOIO AO PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE 

ENRIQUECIMENTO CURRICULAR NO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO - Presente o protocolo de 

colaboração a outorgar entre o Município de Vagos e as seguintes instituições, cuja cópia é dada aqui como 

inteiramente reproduzida e ficará arquivada em anexo à presente acta: ------------------------------------------------------ 

•••• Centro Social Paroquial de Calvão; ------------------------------------------------------------------------------------- 

•••• Centro Social Paroquial de Fonte de Angeão; ------------------------------------------------------------------------- 

•••• Centro de Acção Social de Covão do Lobo; --------------------------------------------------------------------------- 

•••• Associação de Boa-Hora; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

•••• Associação Betel; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

•••• Comissão de Apoio Social e Desenvolvimento de Santa Catarina; ------------------------------------------------ 

•••• Associação de Solidariedade Social e Cultural de Santo André. --------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Protocolo de Colaboração, e autorizar o Senhor 

Presidente da Câmara Municipal Dr. Rui Miguel Rocha da Cruz, a outorgar o mesmo em representação do 

Município. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12 - PROTOCOLO DE PARCERIA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PELO 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VAGOS, NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO 

DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO - Presente o protocolo de 



 
 
 
 
 
 

 

colaboração a outorgar entre o Município de Vagos e o Agrupamento de Escolas de Vagos, cuja cópia é dada aqui 

como inteiramente reproduzida e ficará arquivada em anexo à presente acta. ---------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Protocolo de Colaboração, e autorizar o Senhor 

Presidente da Câmara Municipal Dr. Rui Miguel Rocha da Cruz, a outorgar o mesmo em representação do 

Município. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

13 - PROTOCOLO DE PARCERIA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PELO 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VAGOS, NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO 

DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO - Presente o protocolo de 

colaboração a outorgar entre o Município de Vagos e a Associação de Solidariedade Social e Cultural de Santo 

André, cuja cópia é dada aqui como inteiramente reproduzida e ficará arquivada em anexo à presente acta. ---------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Protocolo de Colaboração, e autorizar o Senhor 

Presidente da Câmara Municipal Dr. Rui Miguel Rocha da Cruz, a outorgar o mesmo em representação do 

Município. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

14 - PROTOCOLO DE PARCERIA PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA COMPONENTE DE APOIO À 

FAMILIA DO PROGRAMA DE EXPANSÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PRÉ-

ESCOLAR NOS JARDINS-DE-INFÂNCIA DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR DO 

CONCELHO DE VAGOS - Presente o protocolo de colaboração a outorgar entre o Município de Vagos e as 

seguintes instituições, cuja cópia é dada aqui como inteiramente reproduzida e ficará arquivada em anexo à 

presente acta: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

•••• Centro Social Paroquial de Fonte de Angeão; ------------------------------------------------------------------------- 

•••• Centro de Acção Social de Covão do Lobo; --------------------------------------------------------------------------- 

•••• Centro Social e Paroquial de Calvão; ----------------------------------------------------------------------------------- 

•••• Comissão de Apoio Social e Desenvolvimento de Santa Catarina; ------------------------------------------------ 

•••• Associação Betel – Ponte de Vagos; ------------------------------------------------------------------------------------ 

•••• Associação de Solidariedade Social e Cultural de Santo André; --------------------------------------------------- 

•••• Centro Social e Bem Estar de Ouca; ------------------------------------------------------------------------------------ 

•••• Centro Social da Freguesia de Soza; ------------------------------------------------------------------------------------ 

•••• Associação de Boa-Hora – Instituição Particular de Solidariedade Social. --------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Protocolo de Colaboração, e autorizar o Senhor 

Presidente da Câmara Municipal Dr. Rui Miguel Rocha da Cruz, a outorgar o mesmo em representação do 

Município. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

15 - 9ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA PARA O ANO DE 2011 – 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 9ª 

alteração ao orçamento da despesa que apresenta tanto nos reforços como nas anulações, o montante de 53.000,00 

€ (cinquenta e três mil euros), 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 - 5ª ALTERAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS PARA 2011 – 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 5ª 

alteração do plano plurianual de investimentos que apresenta nos reforços e nas anulações, o montante de 5.000,00 

€ (cinco mil euros), 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. -------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

efectuados no âmbito da Divisão de Gestão Urbanística e Expediente Geral e Arquivo, no período de 11/08/2011 a 

01/09/2011, cuja relação discriminada dos mesmos é dada aqui como inteiramente reproduzida e fica junto à 

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

B - OBRAS MUNICIPAIS 

1 - BENEFICIAÇÃO DA PONTE DA VAGUEIRA - PROC.º N.º 6.2.2-E003/2010 - APROVAÇÃO DO 

SUBEMPREITEIRO - RATIFICAÇÃO – Presente a informação técnica, datada de 20/06/2011, a informar que 

o empreiteiro da obra mencionada em epígrafe, solicita a aprovação do subempreiteiro VSL, Sistemas de Portugal 

– Pré-Esforço, Equipamento e Montagens, S.A., estando previsto que o mesmo irá executar os trabalhos de 

reparação e pinturas do betão. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

21/07/2011, que aprovou como subempreiteiro a empresa VSL, Sistemas de Portugal – Pré-Esforço, Equipamentos 

e Montagens, S.A., para a empreitada de “Beneficiação da Ponte da Vagueira”. ------------------------------------------- 

C - GESTÃO URBANÍSTICA 

1 - PARECER PARA CCDR/C NO ÂMBITO DA CONSULTA PÚBLICA DA AVALIAÇÃO DE 

IMPACTO AMBIENTAL - MOTOCAST, FUNDIÇÃO, S.A. (AIA_2011:005_011004) – A Câmara Municipal 



 
 
 
 
 
 

 

deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Presidente da Câmara, datado de 02/09/2011, que 

determinou a notificação à CCDRCentro, despacho esse que recaiu sobre a informação técnica, datada de 

30/08/2011. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- E, quando eram cerca das 16:45 horas, o Senhor Vereador Dr. Silvério Rodrigues Regalado entrou na Sala 

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

participação e votação desse vereador. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 - PERMUTA ENTRE O MUNICIPIO DE VAGOS E ARMANDO DA SILVA E MULHER, MARIA 

LÚCIA DOS SANTOS – RATIFICAÇÃO – A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o 

despacho do Senhor Presidente da Câmara Municipal, datado de 24/08/2011, que autorizou a permuta de metade 

de um terreno sob o artigo 521, da Freguesia de Vagos, propriedade de Armando da Silva e mulher, Maria Lúcia 

dos Santos, residentes na Rua Nova, n.º 31, lugar e freguesia de Ponte de Vagos, pelo artigo 504, propriedade do 

Município de Vagos, uma vez que o artigo pertencente a Armando da Silva foi ocupado para infra-estruturas do 

Estádio Municipal de Vagos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 - ESTÁDIO MUNICIPAL DE VAGOS - 2ª FASE - PROC.º N.º 6.2.2-07/2008 - AUTO DE MEDIÇÃO – 

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

Câmara, datado de 31/08/2011, que aprovou o pagamento da execução dos trabalhos necessários à execução da 

empreitada “Estádio Municipal de Vagos – 2ª Fase”, conforme informação técnica de 11/08/2011. -------------------- 

3 - CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL - 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 23/08/2011, que aprovou parcialmente os elementos constituintes do 

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

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

6.2.2-04/2009 - PLANO DE TRABALHOS, PLANO DE MÃO-DE-OBRA, PLANO DE EQUIPAMENTOS 

E PLANO DE PAGAMENTOS DEFINITIVOS – Presente a informação técnica datada de 08/08/2011, onde 

anexa o Plano de Trabalhos, Plano de Mão-de-Obra, Plano de Equipamentos e Plano de Pagamentos Definitivos, 

da empreitada mencionada em epígrafe. ------------------------------------------------------------------------------------------ 



 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Plano de Trabalhos, Plano de Mão-de-Obra, 

Plano de Equipamentos e Plano de Pagamentos Definitivos, da empreitada “Abertura de Estrada entre as Rotundas 

de Fontão e Carregosa”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5 - 1ª ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE 2011 – APROVAÇÃO – 

Em seguida, foram presentes duas informações, datadas de 31/08/2011, da Divisão de Educação, acompanhadas da 

1ª Alteração ao Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de 2011, documentos cujas cópias se dão aqui como 

inteiramente reproduzidas e ficarão arquivadas no livro de actas junto à presente deliberação. -------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a 1ª Alteração ao Mapa de Pessoal da Câmara 

Municipal de 2011, bem como remeter o assunto à Assembleia Municipal, para apreciação e votação. ---------------- 

6 - BENEFICIAÇÃO DA PONTE DA VAGUEIRA - 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 02/09/2011, que aprovou parcialmente os elementos constituintes do 

plano de segurança e saúde, da empreitada “Beneficiação da Ponte da Vagueira”. ---------------------------------------- 

7 - CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL - 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 02/09/2011, que aprovou parcialmente os elementos constituintes do 

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

8 - BENEFICIAÇÃO DA EM 592 (C. NOVA - P. DA VAGUEIRA - P. DO AREÃO) - 2ª FASE, 3ª FASE E 

4ª FASE - PROJECTO DE EXECUÇÃO - Em seguida, foi presente uma informação do Senhor Chefe de 

Divisão de Infraestruturas e Ambiente, datada de 22/08/2011, a anexar o Projecto de Execução da Beneficiação da 

EM 592 (C. Nova – P. da Vagueira – P. do Areão), constituído por Peças Escritas e Peças Desenhadas. -------------- 

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

9 - TAXAS DE IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS PARA 2012 - Em seguida o Senhor Presidente da 

Câmara Municipal propôs o seguinte: -------------------------------------------------------------------------------------------- 

“1. Considerando que nos termos do disposto nas alíneas b) e c), do nº 1, do artigo 112º, do Código do 

Imposto sobre Imóveis, aprovado pelo Decreto-Lei nº 287/2003, de 12 de Novembro, com a alteração constante do 

artigo 2º, da Lei nº 64/2008, de 5 de Dezembro, as taxas do imposto municipal sobre imóveis estão compreendidas 

no intervalo de 0,4% a 0,7%, para os prédios urbanos, e de 0,2% a 0,4%, para os prédios urbanos avaliados nos 

termos do CIMI (Código do Imposto Municipal sobre Imóveis); ------------------------------------------------------------- 

2. Considerando que os municípios, mediante deliberação da Assembleia Municipal, fixam a taxa a aplicar 

em cada ano, dentro dos intervalos previstos no número anterior; ------------------------------------------------------------ 



 
 
 
 
 
 

 

3. Considerando que entendo não existir quaisquer motivos para alterar as taxas que actualmente se 

encontram em vigor; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Proponho que a Câmara Municipal delibere no sentido de propor à Assembleia Municipal, nos termos 

da legislação atrás citada, conjugada com a alínea e), do nº 2, do artigo 53º, da Lei nº n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, na redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a fixação das seguintes taxas a liquidar em 

2012: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) Prédios Urbanos – 0,7 %; --------------------------------------------------------------------------------------------- 

b) Prédios Urbanos avaliados nos termos do CIMI – 0,3%. -------------------------------------------------------- 

-------- Para efeitos da sua imediata executoriedade, proponho ainda a aprovação da deliberação em minuta, nos 

termos do disposto no n.º 3 do artigo 92º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei n.º 5-

A/2002, de 11 de Janeiro.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada pelo Senhor Presidente da 

Câmara Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- 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 dezassete horas e cinco minutos. ----------------------------------------------------------------------- 


