
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ACTA Nº18/07 

ACTA DA REUNIÃO PÙBLICA ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DO DIA 28 DE SETEMBRO 

DE 2007 

--------- No dia 28 de Setembro de 2007, pelas quinze horas e dez 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 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. ---------------------------------------------------- 

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

reunião do dia 14 de Setembro de 2007. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA: Antes de se entrar no período da ordem do dia, o Sr. 

Vereador Dr. Manuel Augusto Silva Frade, usou da palavra para dizer o seguinte: ---------------------------------------- 

-------- “Quero, na minha qualidade de Vereador independente do CDS-PP, lembrar a memória de um homem que 

faleceu esta semana, o Sr. Dr. Magalhães Mota, que foi um dos pilares do PSD e mostrou, sempre, uma 

preocupação extraordinária com a parte social do partido. No momento do seu desaparecimento, considero que se 

lhe deve esta pequena homenagem”. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

ORDEM DO DIA 

A – ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 

1 - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA – Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 27 de 

Setembro de 2007, o qual acusa um saldo em dinheiro de 354.678,94 €. A Câmara Municipal dele tomou 

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

2 - LEGISLAÇÃO PUBLICADA –  

• Decreto-Lei n.º 316/2007, de 19 de Setembro – Procede à quinta alteração ao Decreto-Lei n.º 380/99, de 

22 de Setembro, que estabelece o regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial. ---------------------- 

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

Presente o auto de notícia de contra-ordenação nº 15/PG-V/07, levantado pela Guarda Nacional Republicana, Posto 

de Vagos, contra Lúcia Maria da Cruz Oliveira Pereira, residente na Rua do Sobreiro Edifício Luís de Camões 2.º 

Esq., Bustos, por o seu estabelecimento de exploração denominado “Pau de Canela”, se encontrar com música em 

alto som, de forma a perturbar a tranquilidade e o sossego público, sem se encontrar licenciado pela Licença 



  

Especial de Ruído. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

4 - GUARDA NACIONAL REPUBLICANA – AUTO DE NOTÍCIA DE CONTRA-ORDENAÇÃO – 

Presente o ofício nº 249/07 EPNA, datado de 03/09/2007, levantados pela Equipa de Protecção da Natureza e 

Ambiente, da Guarda Nacional Republicana de Aveiro, que remete os autos de noticia de contra ordenação, abaixo 

mencionados: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) Auto de noticia de contra ordenação nº 190/07, levantado contra Jorge Manuel Rodrigues de Oliveira, 

residente em Rua Casal, 108, Ílhavo, pela prática de acampamento ocasional, sem possuir a licença para a 

prática de campismo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

b) Auto de noticia de contra ordenação nº 191/07, levantado contra Sónia Marisa de Jesus Oliveira, 

residente em Travessa do Celeiro, 22, Salgueiro, Vagos, pela prática de acampamento ocasional, sem 

possuir a licença para a prática de campismo. ----------------------------------------------------------------------- 

c) Auto de noticia de contra ordenação nº 192/07, levantado contra Jorge Manuel Rodrigues de Oliveira, 

residente em Rua Foral, 127 3 Esq., Oliveira do Bairro, pela prática de acampamento ocasional, sem 

possuir a licença para a prática de campismo. ----------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, registar e ordenar a instrução dos processos ao escrivão, 

já nomeado, Dr. Pedro Samagaio, relativamente aos autos de contra ordenação nºs 190/07, 191/07, 192/07. --------- 

5 - GUARDA NACIONAL REPUBLICANA – AUTO DE NOTÍCIA DE CONTRA-ORDENAÇÃO – 

Presente o ofício nº 262/07 EPF, datado de 17/09/2007, levantado pelo Serviço de Protecção da Natureza e 

Ambiente (SEPNA), contra Manuel Freire Labrego, residente na Rua Principal nº 134, Gafanha da Vagueira, por 

se encontrar a fazer uma queima de sobrantes (carolos das espigas de milho), durante o período crítico. -------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, registar e ordenar a instrução dos processos ao escrivão, 

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

6 - GUARDA NACIONAL REPUBLICANA – AUTO DE NOTÍCIA DE CONTRA-ORDENAÇÃO – 

Presente o ofício nº 258/07 EPNA, datado de 14/09/2007, levantados pela Equipa de Protecção da Natureza e 

Ambiente, da Guarda Nacional Republicana de Aveiro, que remete os autos de noticia de contra ordenação, abaixo 

mencionados: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) Auto de noticia de contra ordenação nº 193/07, levantado contra Maria de Lurdes Rodrigues Ramos, 

residente em Rua da Fonte Velha, nº 83, Sanchequias, Vagos, por proceder à queima de sobrantes, 

provenientes da actividade agrícola. ------------------------------------------------------------------------------------ 

b) Auto de noticia de contra ordenação nº 194/07, levantado contra Maria Rita Carlos Regalado, residente 

em Rua da Capela nº 9, Sanchequias, Vagos, por proceder à queima de sobrantes, provenientes da 



 
 
 
 
 
 

 

actividade agrícola. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

c) Auto de noticia de contra ordenação nº 195/07, levantado contra rosa Augusta Jesus Condeça, residente 

em Rua Principal nº 79, Sanchequias, Vagos, por proceder à queima de sobrantes, provenientes da 

actividade agrícola. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

d) Auto de noticia de contra ordenação nº 199/07, levantado contra Maria Celeste de Jesus Ferreira, residente 

em Estrada Nacional 109, nº 36, Quintã, Vagos, por proceder à queima de sobrantes, provenientes da 

actividade agrícola. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, registar e ordenar a instrução dos processos ao escrivão, 

já nomeado, Dr. Pedro Samagaio, relativamente aos autos de contra ordenação nºs 193/07, 194/07, 195/07 e 

199/07. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7 - GUARDA NACIONAL REPUBLICANA – AUTO DE NOTÍCIA DE CONTRA-ORDENAÇÃO – 

Presente o auto de notícia de contra-ordenação nº 12/PG-V/07, levantado pela Guarda Nacional republicana, posto 

de Vagos, ofício n.º 5217.9.2611, datado de 23/08/2007, contra Pedro Alexandre Marques Moreira, por ter 

procedido a uma fogueira, no parque de merendas na Vagueira, durante o período crítico. ------------------------------ 

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

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

8 - GUARDA NACIONAL REPUBLICANA – AUTO DE NOTÍCIA DE CONTRA-ORDENAÇÃO – 

Presente o ofício nº 241/07 EPNA, datado de 27/08/2007, levantados pela Equipa de Protecção da Natureza e 

Ambiente, da Guarda Nacional Republicana de Aveiro, que remete os autos de noticia de contra ordenação, abaixo 

mencionados: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) Auto de noticia de contra ordenação nº 182/07, levantado contra Maria dos Anjos Jesus, residente em Rua 

Sá Carneiro, nº 67, lugar de Parada de Cima, concelho Vagos, por proceder à queima de sobrantes 

provenientes da actividade agrícola. ------------------------------------------------------------------------------------ 

b) Auto de noticia de contra ordenação nº 185/07, levantado contra Rogério Costa Seixeiro, residente em 

Rua S. Pedro, n.º1, lugar de Vergas, freguesia de Santo André de Vagos, por construção de uma moradia, 

sem que para tal se encontra-se, em local visível do exterior, o aviso que publicita o pedido de 

licenciamento ou autorização. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, registar e ordenar a instrução dos processos ao escrivão, 

já nomeado, Dr. Pedro Samagaio, relativamente aos autos de contra ordenação nºs 182/07 e 185/07. ------------------ 

9 - GUARDA NACIONAL REPUBLICANA – AUTO DE NOTÍCIA DE CONTRA-ORDENAÇÃO – 

Presente o ofício nº 5217.9.2699, datado de 30/08/2007, levantado por Guarda Nacional Republicana, Posto de 

Vagos, contra João Paulo Ferreira Nunes, residente em Rua da Fonte da Parede, nº 19, Águas Boas, Freguesia de 



  

Oiã, concelho de Oliveira do Bairro, por proceder à actividade de vendedor ambulante sem que possuísse cartão de 

vendedor ambulante, exercer a actividade de venda ambulante fora dos locais autorizados. ----------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, registar e ordenar a instrução dos processos ao escrivão, 

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

10 - GUARDA NACIONAL REPUBLICANA – AUTO DE NOTÍCIA DE CONTRA-ORDENAÇÃO – 

Presente o ofício nº 5217.9.2731, datado de 6/09/2007, levantado pela Guarda Nacional Republicana, Posto de 

Vagos, contra Carlos Alexandre dos Santos Rocha, residente em Rua Santo António nº 46, lugar e freguesia de 

Santo António de Vagos, por se realizar musica em altos sons, de forma a perturbar a tranquilidade e o sossego 

público, no pátio da residência particular do avô deste, sito ma Rua Nova, Praia da Vagueira, Gafanha da Boa 

Hora, concelho de Vagos, o funcionamento ruidoso decorria no período nocturno, nas proximidades de edifícios de 

habitação, sem se encontrar licenciado pela Licença Especial de Ruído. ---------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, registar e ordenar a instrução dos processos ao escrivão, 

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

11 - COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO CENTRO – DIVISÃO 

SUB-REGIONAL DE AVEIRO – Presente o ofício da Divisão Sub-Regional de Aveiro, nº 348-07RIA, datado 

de 31/08/2007, que anexa o requerimento da Associação Coração da Ria da Vagueira, a solicitar a utilização do 

domínio marítimo com a instalação de um embarcadouro flutuante, sito na Gafanha da Vagueira, Gafanha da Boa 

Hora, Vagos, e requer informação por parte da Câmara Municipal, para o efeito. ----------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, não se opor à pretensão do requerente. ------------------------ 

12 - TRANSPORTE ESCOLARES PARA O ANO DE 2007/2008 – GONÇALO EMANUEL OLIVEIRA 

CARVALHO – Presente o requerimento do aluno Gonçalo Emanuel Oliveira Carvalho, residente na Rua dos 

Bombeiros Voluntários de Vagos, nº 40 – 2º Esq., Vagos, que frequenta o 10º Ano na Escola Secundária Homem 

Cristo, de Aveiro, apesar da área em que se matriculou existir na Escola Secundária de Ílhavo. ------------------------ 

-------- Mais informa que frequenta o 2º Grau do Conservatório de Música de Aveiro, pelo que estudando na Escola 

de Aveiro lhe é facilitado a conciliação dos horários. -------------------------------------------------------------------------- 

-------- Requer o reembolso de 50% nos transportes escolares. ---------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, conceder o reembolso de 50% nos transportes escolares. -- 

13 - TRANSPORTES ESCOLARES PARA O ANO DE 2007/2008 – RAFAEL VIEIRA BRANCO – Presente 

o requerimento de Rafael Vieira Branco, residente na Rua Direita nº 89, lugar de Salgueiro, freguesia de Soza, 

freguesia de Vagos, que frequenta o 12º Ano da Escola Secundária José Estêvão em Aveiro, apesar do curso existir 

na Escola Secundária de Vagos. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A opção pela matrícula em Aveiro deve-se ao facto dos horários dos autocarros de Salgueiro para Aveiro, 

existirem quase de hora a hora, enquanto para Vagos isso já não acontece. ------------------------------------------------- 



 
 
 
 
 
 

 

-------- Requer o reembolso de 50% nos transportes escolares. ---------------------------------------------------------------- 

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

esclarecimentos adicionais. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

14 - TRANSPORTES ESCOLARES PARA O ANO DE 2007/2008 – VANESSA ABREU DA SILVA – 

Presente o requerimento de Vanessa Abreu da Silva, residente na Rua dos Cardais, freguesia de Vagos, que 

frequenta a Escola Secundária Homem Cristo, em Aveiro, por desconhecer que o curso em que se matriculou 

existir na Escola Secundária de Ílhavo. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Requer o reembolso de 25% dos transportes escolares. ---------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, conceder o reembolso de 25% nos transportes escolares. -- 

15 - CARTA CONFORTO – BANCO ESPÍRITO SANTO, S.A. E A SOCIEDADE “MAIS VAGOS – SOC. 

GESTORA DE PARQUES EMPRESARIAIS DE VAGOS, S.A.” – A Câmara Municipal delibera, por 

unanimidade, ratificar a Carta Conforto, assinada pelo Sr. Presidente da Câmara, Dr. Rui Miguel Rocha da Cruz, 

no dia 20 de Setembro de 2007. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

16 - JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA CATARINA – SOLICITA ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO – 

Presente o ofício nº 30/07, datado de 25/07/2007, da Junta de Freguesia de Santa Catarina, a solicitar a atribuição 

de um subsídio no valor de 77.819,94 €, para a obra de “Arranjos Exteriores à CASD de Santa Catarina”. ----------- 

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

inclusão no orçamento de 2008. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

17 - JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA CATARINA – PEDIDO DE PAGAMENTO DE IVA – Presente o 

ofício nº 31/07, datado de 5/09/2007, da Junta de Freguesia de Santa Catarina, a solicitar um subsídio no valor do 

IVA, que por lapso não foi contabilizado aquando do subsídio atribuído em reunião de 13/07/07, e destinado às 

obras do Parque de Mesas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal, delibera por unanimidade, atribuir o subsídio no valor de 2.401,35 €. ------------------- 

18 - CENTRO EDUCATIVO DE OUCA – REVOGAÇÃO DA DELIBERAÇÃO DE 8/6/2007 NA PARTE 

RESPEITANTE A AQUISIÇÃO DE TERRENO A DORINDO DA ROCHA ALVES E OUTROS – Por 

deliberação de 8/6/2007, a Câmara Municipal adquiriu a Dorindo da Rocha Alves, Dorindo Jorge de Almeida da 

Rocha, Licínio de Jesus Pequeno Rocha, David Manuel Almeida Rocha e Lúcia Manuela de Jesus Martins Rocha, 

todos residentes em Ouca, dois prédios rústicos registados sob os artigos 1118 e 6209, da freguesia de Ouca. ------- 

-------- Uma vez que a aquisição respeitante ao artigo 6209, não é destinado ao Centro Educativo de Ouca, e é 

inviável, porque para o prédio existe um “Contrato Promessa de Transferência do Direito de Propriedade”, 

assinado com o IEP – Instituto de Estradas de Portugal, em 12/12/2002, sendo deste a titularidade do prédio, a 

Câmara Municipal delibera, por unanimidade, revogar a sua deliberação na parte respeitante a este artigo, 



  

mantendo, a aquisição do artigo 1118. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

19 - PARQUE EMPRESARIAL DE SOZA – CONTRATO PROMESSA DE PERMUTA – A Câmara 

Municipal delibera, por unanimidade, ratificar o contrato de promessa de permuta outorgado em 31/08/2007 entre a 

firma Juliões – Materiais de Construção, Lda., Mais Vagos – Sociedade Gestora de Parques Empresariais de 

Vagos, S.A., o Município de Vagos e Paulo Sérgio Ferreira Julião, Paulo Rui Mateus Julião, Fernando Jorge 

Mateus Julião, Jorge Miguel Ferreira Julião e Carlos Alexandre Ferreira Julião, bem como o aditamento ao referido 

contrato promessa de permuta, outorgado em 20/09/2007, entre o Município de Vagos, Mais Vagos - Sociedade 

Gestora de Parques Empresariais de Vagos, S.A. e Juliões – Materiais de Construção, Lda. ----------------------------- 

20 - 13ª ALTERAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS PARA 2007 – 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 13ª 

alteração do plano plurianual de investimentos que apresenta nos reforços o valor de 135.500,00 € e nas anulações 

o montante de 157.500,00 €, documento constituído por 2 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. ------------------------------------------------------------------- 

21 – 13ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2007 – 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 13ª alteração ao 

orçamento da despesa que apresenta tanto nos reforços como nas anulações, o montante de 163.700,00 €, 

documento constituído por 2 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. -------------------------------------------------------------------------------------- 

22 - PEDIDO DE SUBSÍDIO ESCOLAR PARA O ANO LECTIVO 2007/2008, PARA UMA ALUNA DA 

ESCOLA DO 1º CICLO DA LOMBA – Presente a informação da Técnica de Serviço Social, da Câmara 

Municipal, Dr.ª Lina Ferreira, a informar da situação da aluna Diana Cristina Ferreira Martins, que não foi incluída 

nas listagens referentes ao subsídio anteriormente atribuído, por ter sido transferida para a Escola do 1ºCEB da 

Lomba. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir um subsídio, no valor de 45 € à aluna mencionada 

em epígrafe, para o ano lectivo de 2007/2008. ----------------------------------------------------------------------------------- 

23 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR – AUXÍLIOS ECONÓMICOS – ESCOLAS DO 1º CICLO DO ENSINO 

BÁSICO DO CONCELHO DE VAGOS – ANO LECTIVO 2007/2008 – Presente a informação da Técnica de 



 
 
 
 
 
 

 

Serviço Social, da Câmara Municipal, Dr.ª Lina Ferreira, a dar conhecimento que no período de reapreciação, dos 

resultados das candidaturas aos subsídios escolares para o ano lectivo de 2007/2008, foi revisto o indeferimento 

das candidaturas dos alunos abaixo mencionados, tendo os mesmos sido reposicionados nos escalões que se 

indicam: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Isabel Fortunato da Silva, aluno da Escola do 1º Ciclo da Vagueira (CTT) – Escalão A; ---------------------- 

• Viktoria Kos, aluno da Escola do 1º Ciclo da Gafanha da Boa Hora nº1 – Escalão A; ------------------------- 

• Alexandre Daniel Gomes Salvador, aluno da Escola do 1º Ciclo da Gafanha da Boa Hora nº 1 – Escalão 

B; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Myrelle Moreira Fernandes, aluna da Escola do 1º Ciclo de Vagos – Escalão B; ------------------------------- 

• Daniel de Jesus Marques, aluno da Escola do 1º Ciclo da Ponte de Vagos nº 1 – Escalão B. ------------------ 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir um subsídio de 45,00 €/a cada um dos alunos do 

escalão A, e de 30,00 € para os alunos do escalão B, para o ano lectivo de 2007/2008. ----------------------------------- 

24 - PEDIDO DE COMPARTICIPAÇÃO DOS PASSES ESCOLARES A 100% PARA AS ALUNAS, 

VERÓNICA ISABEL ROCHA SIMÕES, ANA CRISTINA SILVA SANTOS, LARA SOFIA FELÍCIO DE 

OLIVEIRA E PATRÍCIA DA GRAÇA FERNANDES, QUE FREQUENTAM A ESCOLA SECUNDÁRIA 

DE VAGOS – Presente a informação da Técnica de Serviço Social, Dr.ª Lina Ferreira, datado de 25/09/2007, que 

anexa a informação social de cada uma das alunas mencionadas em epígrafe, as quais frequentam a Escola 

Secundária de Vagos “Ensino Secundário”, e que solicitaram o pagamento dos transportes escolares a 100%. ------- 

-------- Mais informa que face ao rendimento mensal per capita, dos agregados respectivos, as mesmas necessitam 

do apoio no pagamento nos transportes escolares a 100%, no corrente ano lectivo. --------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, comparticipar nos passes escolares a 100%, das alunas 

mencionadas em epígrafe. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

25 - 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 14/09/2007 a 

27/09/2007, cuja relação descriminada dos mesmos é dada aqui como inteiramente reproduzida e fica junto à 

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

26 – 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 - CONSTRUÇÃO DA PISCINA DE ALTA COMPETIÇÃO – PROC.º N.º 6.2.2-02/2005 – 2ªFASE – 

APROVAÇÃO DE SUBEMPREITEIRO “MANUEL PINTO DE OLIVEIRA” – Presente o ofício da GSET – 

Global Serviços e Engenharia Total, Lda., datado de 31/07/2007, a informar que a Câmara Municipal, pode 



  

aprovar a entrada em obra do subempreiteiro Sr. Manuel Pinto de Oliveira. ------------------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar a entrada em obra do subempreiteiro, o Sr. Manuel 

Pinto de Oliveira, de acordo com a informação técnica, datada de 22/08/2007. -------------------------------------------- 

2 - “ESPAÇO DE JOGO E RECREIO DA ESCOLA DO 1º CEB DE SANTO ANDRÉ” – PROC.º N.º 6.2.2-

01/2006 – CONTA FINAL – Presente a conta final da empreitada de “Espaço de Jogo e Recreio da Escola do 1º 

CEB de Santo André. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, homologar a conta final da referida obra. --------------------- 

3 - “CONSTRUÇÃO DA PISCINA DE ALTA COMPETIÇÃO – 2ª FASE” – PROC.º N.º 6.2.2-02/2005 – 

PROPOSTA DE TRABALHOS A MAIS N.º 3 – Presente a informação técnica datada de 17/09/2007, na qual é 

dada a conhecer que para a obra supramencionada, vão existir trabalhos a mais, referentes à “Ligação de Águas 

Residuais à Rede Pública” e “Reparação de fachadas rebocadas na bancada 1º andar”, no valor de 1.567,40 €, ------ 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o valor dos trabalhos a mais, no valor de 1.567,40 

€, mais IVA, de acordo com a informação técnica datada de 17/09/2007. --------------------------------------------------- 

4 - “EQUIPAMENTO DE APOIO SOCIAL E ADMINISTRATIVO NA ZONA INDUSTRIAL DE 

VAGOS” – PROC.º N.º 6.2.2-19/2004 – PROPOSTA DE TRABALHOS A MAIS N.º 01 – Presente a 

informação técnica datada de 14/09/2007, na qual é dada a conhecer que para a obra supramencionada, vão existir 

trabalhos a mais, referentes à “Montagem de armaduras para a execução da obra de betão armado”, no valor de 

7.328,61 €. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o valor dos trabalhos a mais, no valor de 7.328,61 

€, mais IVA, de acordo com a informação técnica datada de 14/09/2007. --------------------------------------------------- 

5 - SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE VAGOS – ARRUAMENTOS – Presente a informação do 

Director de Departamento de Desenvolvimento de Obras Públicas, que anexa duas propostas de resolução do 

problema dos arruamentos junto à Santa Casa de Misericórdia de Vagos. -------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aceitar as propostas apresentadas pelo Departamento de 

Obras Públicas, e remeter o processo ao Sr. Vice-Presidente da Câmara, O Dr. Carlos Manuel Simões das Neves, 

para negociar as parcelas necessárias à obra dos “Arranjos Exteriores da Santa Casa da Misericórdia de Vagos”. --- 

6 - ESPAÇO DE JOGO E RECREIO DA ESCOLA DO 1º CEB DE SANTO ANDRÉ – PROC.º N.º 6.2.2-

01/2006 – Presente o auto de recepção provisória da empreitada em epígrafe, a Câmara Municipal delibera, por 

unanimidade, homologar o referido auto. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

C – OBRAS PARTICULARES 

1 - URBIPÁGINA – CONSTRUÇÕES UNIPESSOAL, LDA – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC.º N.º 

116/07 – Presente o processo de informação prévia nº 116/07 de que é requerente a firma Urbipágina – 

Construções Unipessoal, Lda., com sede na Rua das Tapadinhas, nº 19, freguesia de Calvão, que pretende 



 
 
 
 
 
 

 

construção de duas moradias e muros, na Rua da Caneira, lugar de Choca do Mar, freguesia de Santo António de 

Vagos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o presente processo de informação prévia nas 

condições da informação técnica, datada do dia 19/09/2007. ------------------------------------------------------------------ 

2 - LILIANA DA ROCHA LARANJEIRA – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC.º N.º 108/07 – Presente o 

processo de informação prévia nº 108/07 de que é requerente Liliana Rocha Laranjeira, residente na Rua dos 

Pardeiros, lugar de Pardeiros, freguesia de Santa Catarina, que pretende construção de moradia unifamiliar, na Rua 

dos Pardeiros, freguesia de Santa Catarina. -------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o presente processo de informação prévia nas 

condições da informação técnica, datada do dia 21/09/2007. ------------------------------------------------------------------ 

3 - LILIANA CANTADEIRO FERREIRA – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC.º N.º 110/07 – Presente o 

processo de informação prévia nº 110/07 de que é requerente Liliana Cantadeiro Ferreira, residente na Rua 

Principal, nº 80,lugar de Rio Tinto, freguesia de Ouca, que pretende construção de habitação unifamiliar, composto 

por uma habitação e respectivos espaços envolventes, em Fontainhas, Rua S. João, freguesia de Ponte de Vagos. --- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o presente processo de informação prévia nas 

condições da informação técnica, datada do dia 04/09/2007. ------------------------------------------------------------------ 

4 - MANUEL FERREIRA GUEDES – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC.º N.º 121/07 – Presente o processo 

de informação prévia nº 121/07 de que é requerente Manuel Ferreira Guedes, residente na Rua Principal, nº 137, 

Gafanha da Boa Hora, que pretende construção de uma moradia de rés-do-chão e andar, na freguesia da Gafanha 

da Boa hora. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o presente processo de informação prévia nas 

condições da informação técnica, datada do dia 18/09/2007. ------------------------------------------------------------------ 

5 - MARIA JÚLIA DOS SANTOS – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC.º N.º 89/07 – Presente o processo de 

informação prévia nº 89/07 de que é requerente Maria Júlia dos Santos, residente na Rua Comandante Rocha e 

Cunha, nº106, Vagos, que pretende construção de moradia, na Rua da Senhora, Vagos. --------------------------------- 

-------- Tendo em atenção que a via em causa, que atravessa o terreno da requerente, se acha inviabilizada num dos 

pontos do seu percurso, por força de alvará de loteamento eficaz, e anterior à publicação do Plano de Urbanização 

de Vagos, que aí foram construídas várias moradias e a Câmara Municipal não pretende proceder à sua aquisição e 

demolição para concretização da referida via, até porque de acordo com a informação técnica a mesma será de 

abandonar em sede de revisão do Plano de Urbanização, e porque, com aquele impedimento não é possível 

encontrar para a mesma traçado alternativo. ------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir a pretensão nas demais condições impostas pelo 



  

Plano de urbanização e legislação em vigor. ------------------------------------------------------------------------------------- 

6 - RESTE & RAMOS, LDA. - INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC.º N.º 98/2007 – Presente o processo de 

informação prévia nº 98/07 de que é requerente a firma Reste & Ramos, Lda., com sede na E.N. 109, Vergas, 

Santo André de Vagos, que pretende construção de armazém e muros num terreno sito no lugar de Rines, freguesia 

de Fonte de Angeão, concelho de Vagos. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o presente processo de informação prévia nas 

condições da informação técnica, datada do dia 04/09/2007. ------------------------------------------------------------------ 

7 - ELISA ANACLETA SILVA E MARIA CELESTE MARTINS ANACLETO ALMEIDA – 

CONSTRUÇÃO EM PARCELA A DESTACAR – PROC.º N.º 10/07 – Presente o processo de destaque nº 

10/07, de que é requerente Elisa Anacleta Silva, residente na Rua Diogo Cão, nº 6, 1 Dto., freguesia de Queluz, 

concelho de Sintra e Maria Celeste Martins Anacleto Almeida, residente em Corgo do Seixo de Baixo, freguesia de 

Santo António de Vagos, concelho de Vagos, que pretendem autorização para desanexar uma parcela de terreno, 

sito em Corgo do Seixo de Baixo, freguesia de Santo António de Vagos. --------------------------------------------------- 

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

datada de 03/09/2007. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8 - LICINIA MARGARIDA ROCHA VIDAL – CONSTRUÇÃO EM PARCELA A DESTACAR – PROC.º 

N.º 15/07 – Presente o processo de destaque nº 15/07, de que é requerente Licínia Margarida Rocha Vidal, 

residente na Rua das Escolas, nº 240, lugar de Lombomeão, freguesia de Vagos, que pretende a emissão da 

Certidão de Destaque de uma parcela de terreno sito na vila, freguesia e concelho de Vagos. --------------------------- 

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

datada de 04/09/2007. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9 - ALEXANDRA ISABEL SANTOS NETO – OBRAS PARTICULARES – PROC.º N.º 245/2004 – Presente 

o processo de obras particulares n.º 245/2004, de que é requerente Alexandra Isabel santos Neto, residente na Rua 

14 de Setembro, nº 7, lugar de Santo André, que requer licença para proceder à alteração de uma moradia 

unifamiliar e garagem, no referido lugar de Santo André. --------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar as alterações propostas pela requerente. ------------- 

10 - NUNO PANDEIRADA – OBRAS PARTICULARES – PROC.º N.º 158/07 – Presente o processo de obras 

particulares n.º 158/2007, de que é requerente Nuno Pandeirada, residente na Rua dos Bombeiros Voluntários de 

Vagos, nº 36 2º Esq., que requer a autorização para construção de uma moradia em São João, Vagos. ----------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o processo de arquitectura apresentado pelo 

requerente, uma vez que não se verificam as objecções levantadas tecnicamente. ----------------------------------------- 

11 - DINA MARIA BARREIRA RAMOS – OBRAS PARTICULARES – PROC.º N.º 204/2007 – Presente o 

processo de obras particulares n.º 204/2007, de que é requerente Dina Maria Barreira Ramos, residente na Rua 



 
 
 
 
 
 

 

Fonte do Rei, nº 10, lugar em Fonte do Rei, que requer a legalização da ampliação dos muros de vedação 

existentes, num terreno situado no mesmo lugar. ------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar a legalização dos muros tendo em conta a 

justificação apresentada pela requerente. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Mais delibera, por unanimidade, dar conhecimento à IGAT – Inspecção Geral Administração do Território, 

da presente deliberação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12 - JOSÉ JOAQUIM COSTA VIEIRA – OBRAS PARTICULARES – PROC.º N.º 57/2007 – Presente o 

processo de obras particulares n.º 57/2007, de que é requerente José Joaquim Costa Vieira, residente na Rua da 

Fonte nº1, Boco, freguesia de Soza, que requer construção de moradia e muros, num terreno sito em Vagos. -------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o pedido do requerente, uma vez que a parcela de 

terreno tem mais que a medida mínima prevista no Plano de Urbanização, o requerente construiu dentro do 

perímetro urbano e cumpre a demais legislação em vigor. --------------------------------------------------------------------- 

13 - GRESTEL – PRODUTOS CERÂMICOS, S.A. – INFORMAÇÃO PRÉVIA DE LOTEAMENTO 

URBANO – PROC.º N.º 125/07 – Presente o processo de informação prévia de loteamento nº 125/07, de que é 

requerente a Sociedade Grestel – Produtos Cerâmicos, S.A., com sede na Zona Industrial de Vagos, lote nº 29, que 

pretende o loteamento constituindo um único lote urbano, a partir de 5 lotes (78, 79, 80, 81 e 82 da ZIV). ----------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar a informação prévia de loteamento nas condições 

da informação técnica de 12/09/2007. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

14 - ISAIAS DE OLIVEIRA – LOTEAMENTO URBANO – PROC.º N.º 11/04 – Presente o processo de 

loteamento nº 11/04, de que é requerente Isaías de Oliveira, com residência no lugar de Mesas, freguesia de Santa 

Catarina, que pretende a recepção das obras de urbanização do loteamento sito no referido lugar. ---------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, homologar o auto da recepção provisória, das obras de 

urbanização, e aprovar a redução da caução, ficando retido o valor de 113,96 €. ------------------------------------------ 

15 - ARMANDO VIANA, LDA. - LOTEAMENTO URBANO – PROC.º N.º 3/07 – Presente o processo de 

loteamento nº 3/07, de que é requerente a firma Armando Viana, Lda., com sede em Vagos, que requer aprovação 

dos projectos das obras de urbanização do loteamento sito na Rua do Espejeiro, Carregosa, freguesia de Ouca. ----- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar os projectos das obras de urbanização, fixar a 

caução em 32.874,25 €, e o prazo de execução das mesmas em 24 meses, de acordo com a informação técnica de 

20/09/2007. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

16 - MARIA DE FATIMA MIRASSOL PICADO FERNANDES E OUTROS – CEDÊNCIA DE TERRENO 

PARA A ESTRADA DENOMINADA “ESTRADA DOS PICADOS”, GAFANHA DA VAGUEIRA – 

Presente o requerimento apresentado por Maria de Fátima Mirassol Picado Fernandes residente no lugar da Lagoa 



  

de Mira, António Mirassol Picado, Anunciação Mirassol Picado, Manuel Mirassol Picado, residentes no lugar da 

Gafanha da Vagueira e Eliana Verónica Salvador Picado, residente na Gafanha do Carmo, proprietários de um 

terreno sito na Gafanha da Vagueira, que solicitam a Câmara Municipal considere para o efeito de futuras 

cedências em operação de loteamento, que já cederam 4.000 m2 para a execução da estrada denominada por 

“Estradas dos Picados” no referido lugar da Gafanha da Vagueira, visto que é sua pretensão efectuarem um 

loteamento nos terrenos confrontantes com a referida estrada. ---------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, considerar a cedência gratuita efectuada em 1990, para 

abertura de uma via denominada “Estrada dos Picados”, para efeitos de um eventual e futuro loteamento a 

apresentar pelos requerentes, para o prédio de onde cederam o terreno, nos termos da legislação em vigor. ----------- 

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 - PROTOCOLO DE PARCERIA – PROJECTO COASTWATCH – RATIFICAÇÃO – Presente o 

protocolo de parceria assinado entre a Câmara Municipal de Vagos e o GEOTA – Grupos de Estudos de 

Ordenamento do Território e Ambiente, para implementação do “Projecto Coastwatch Europe”. ----------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ratificar o acto do Sr. Presidente da Câmara, que assinou o 

referido protocolo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 - FAPAS – FUNDO PARA A PROTECÇÃO DE ANIMAIS SELVAGENS – PROTOCOLO DE 

COOPERAÇÃO – Presente o ofício datado de 20/07/2007, que anexa proposta de protocolo sobre o projecto 

“Alterações Climáticas e Biodiversidade Associada ao Sistema Dunares”, cujas actividades poderão vir a ser 

desenvolvidas pelas escolas do concelho. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, autorizar o Sr. Presidente a outorgar o protocolo. ----------- 

3 - ALTERAÇÃO DE TRÂNSITO NA VILA DE VAGOS – PROPOSTA – Presente a proposta de alteração de 

trânsito na Vila de Vagos, apresentado pelo Sr. Vereador Fernando Ferreira Capela, datada de 21/09/2007, a 

Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar a proposta de alteração de trânsito na vila de Vagos com 

referência às seguintes ruas, de acordo com o mapa anexo à proposta do Sr. Vereador: ---------------------------------- 

• É permitido o trânsito nos dois sentidos na Rua Eng.º Humberto Mendes Correia; ------------------------- 

• É permitido o trânsito no sentido Norte Sul na Rua das Escolas; ------------------------------------------------ 

• É permitido o trânsito no sentido Sul Norte na Rua Carvalho e Maia; ----------------------------------------- 

• É permitido o trânsito no sentido Norte Sul Nascente na Rua Padre Joaquim Maria da Rocha, com a 

obrigatoriedade de virar à direita na Rua Dr. Mendes Correia (Pai) (E.N 109); --------------------------- 



 
 
 
 
 
 

 

-------- Mais foi deliberado, autorizar o estacionamento no Largo Branco de Melo (estacionamento em frente da 

Papelaria Oliveira). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

4 - ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE CALVÃO – PEDIDO DE SUBSÍDIO – Presente o ofício da associação 

mencionada em epígrafe, a solicitar a atribuição de um subsídio, para a concretização do plano de actividades para 

o ano de 2007. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir um subsídio à Associação, no valor de 2.000,00 €.  

5 - COMISSÃO ORGANIZADORA DO 4º CONCURSO DE PESCA DE MAR DOS BOMBEIROS 

VOLUNTÁRIOS DE VAGOS – Presente o ofício da comissão organizadora do evento, a solicitar atribuição de 

um subsídio destinado atribuição de prémios. ----------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 1.000,00 €, a pagar à 

Associação dos Bombeiros Voluntários de Vagos. ----------------------------------------------------------------------------- 

6 - COLÉGIO DA NOSSA SENHORA DA APRESENTAÇÃO – PEDIDO DE SUBSÍDIO – Presente o ofício 

nº 158/07 datado de 02/07/2007, no qual é solicitado apoio financeiro para fazer face às despesas com o 

alcatroamento da entrada no Colégio. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 6.655,00 €. ----------------- 

7 - PEDIDO DE SUBSÍDIO ESCOLAR PARA O ANO LECTIVO 2007/2008, PARA UM ALUNO DA 

ESCOLA DO 1º CICLO DE COVÃO DO LOBO – Presente a informação da técnica de Serviço Social, Dr. 

Lina Ferreira, a informar da situação do aluno Artur Jorge Ramos Bregieira, o qual não foi incluído nas listagens 

referentes ao subsídio anteriormente atribuído, por ter sido transferido do Agrupamento de Escolas de Leiria. ------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir um subsídio na importância de 30,00 € (Escalão 

B), ao aluno para o ano lectivo 2007/2008. -------------------------------------------------------------------------------------- 

8 - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VAGOS – PAGAMENTO DE TRANSPORTE ENTRE VAGOS E 

SEIXO DE MIRA PARA ALUNA MARIA MANUELA ALMEIDA VIANA – Presente o ofício nº 1644 

datado de 26/09/2007, que anexa o ofício da coordenadora de educação especial / serviços de psicologia expondo a 

situação da aluna, Maria Manuela Almeida Viana, que frequenta o 9º Ano da escolaridade, e que necessita de 

frequentar a CERCI-Mira, para realização de despiste vocacional, tendo por isso de frequentar aquele 

estabelecimento dois dias por semana, recorrendo aos transportes públicos. ------------------------------------------------ 

-------- Solicita colaboração no sentido de a Câmara Municipal assumir o pagamento. ----------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, efectuar o pagamento das despesas com o transporte da 

aluna entre Vagos e Seixo de Mira, dois dias por semana, mediante apresentação dos documentos de despesa, isto 

é, bilhetes de transporte público. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9 - ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS – LOTE 77 – VOUGACOR, LDA. – Tendo em consideração que a 



  

beneficiária, da deliberação da Câmara Municipal, de 14/07/2006, que manifestou desinteresse na atribuição do 

lote 77, a seu favor, e que não foi outorgado o contrato de promessa respectivo, a Câmara Municipal delibera, por 

unanimidade, revogar a citada deliberação de 14/07/2006. -------------------------------------------------------------------- 

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO – Presente na sala de reuniões o Sr. Alírio de Oliveira de Matos, 

residente na Rua Dr. João Graça, na Vila de Vagos, o qual interpelou o Sr. Presidente o seguinte: --------------------- 

• A razão de terem sido retiradas as lombas que haviam sido colocadas na Rua Dr. João Rocha (Estrada dos 

Cardais), no mês de Julho passado de forma a disciplinar o trânsito na mesma; --------------------------------- 

• Chamou, também, atenção pró mau estado de conservação da referida rua; ------------------------------------- 

• Solicitou que fosse colocada sinalização indicativa do início do concelho de Vagos, na entrada Norte, pela 

Rua Dr. João Rocha; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- O Sr. Presidente informou o munícipe do seguinte: -------------------------------------------------------------------- 

• As lombas foram mandadas retirar, uma vez deu entrada na Câmara Municipal, um abaixo assinado dos 

residentes da Rua Dr. João Rocha, expondo que e a solicitar a remoção das mesmas; -------------------------- 

• Quanto à reparação da referida rua, informou que o projecto da mesma está completo, o qual inclui o 

projecto de saneamento e será lançado a concurso para execução da obra no próximo ano; ------------------- 

• Quanto à sinalização indicativa do concelho de Vagos, a mesma irá ser colocada. ----------------------------- 

--------- 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 quarenta e cinco minutos. ---------------------------------------------------------- 


