
 

 

ACTA Nº 18 

Acta da Reunião Ordinária do dia 22 de Setembro de 2006 

--------- No dia 22 de Setembro de 2006, pelas quinze horas e quinze minutos, no Edifício dos Paços do Concelho 

de Vagos, na Sala de Reuniões, reuniu ordinariamente, em sessão pública, a Câmara Municipal, sob a presidência 

do Senhor Presidente da Câmara, Dr. Rui Miguel Rocha da Cruz, com a presença dos Senhores Vereadores, Dr. 

Carlos Manuel Simões das Neves, Drª Albina Maria de Oliveira Rocha, Dr. Manuel Augusto da Silva Frade, 

Senhor Fernando Ferreira Capela, Engenheiro Vitor Oliveira Santos e Dr. 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 

de 8 de Setembro de 2006. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ORDEM DO DIA 

A - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 

1 - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA - Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 21 de 

Setembro de 2006, o qual acusa um saldo em dinheiro de 694 439,53 €, a Câmara Municipal dele tomou 

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

2 – LEGISLAÇÃO PUBLICADA: 

Decreto-Lei nº 180/2006, de 06 de Setembro – Quinta alteração ao Decreto-Lei nº 93/90, de 19 de Março, que 

define o regime jurídico da Reserva Ecológica Nacional; ----------------------------------------------------------------------

Decreto-Lei nº 182/2006, de 29 de Agosto – Transpõe para a ordem jurídica interna a Directiva nº 2003/10/CE, do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 de Fevereiro, relativa às prescrições mínimas de segurança e de saúde em 

matéria de exposição dos trabalhadores aos riscos devidos aos agentes físicos (ruídos). ---------------------------------- 

3 – GUARDA NACIONAL REPUBLICANA – ENVIO DE AUTO DE NOTÍCIA – Presente o ofício nº 

5217.9.3332, datado de 12/09/06, da G.N.R. de Vagos, que anexa o auto de notícia de contra-ordenação nº 247/06, 

levantado pelo SEPNA – Equipa de Protecção Florestal, contra Ana Cristina dos Santos, residente em Cordinhã, 

Concelho de Cantanhede, por proceder à confecção de alimentos num fogareiro aceso, no Parque de Merendas da 

Vagueira, durante o período crítico de incêndios. --------------------------------------------------------------------------------

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

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

4 – GUARDA NACIONAL REPUBLICANA – ENVIO DE AUTO DE NOTÍCIA – Presente o ofício Nº 

5217.9.3331, DE 12/9/06, da G.N.R. de Vagos, que anexa o auto de notícia de contra-ordenação nº 246/06, 

levantado pelo SEPNA – Equipa de Protecção Florestal, contra Mário de Oliveira Bilelo Cónego, residente em 

Ílhavo, por proceder à confecção de alimentos num fogareiro aceso, no Parque de Merendas da Vagueira, durante o 

período crítico. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

5 – GUARDA NACIONAL REPUBLICANA – ENVIO DE AUTO DE NOTÍCIA – (4 autos) – Presente o 

ofício nº 224/06/EPNA, datado de 28/08/2006, da Equipa de Protecção da Natureza e Ambiente, da G.N.R. de 



  

Aveiro, que anexa os seguintes autos de notícia de contra-ordenação: -------------------------------------------------------

---------1 - Auto de Notícia nº 231/06, levantado contra Marco André Ferreira dos Reis, residente em Troviscal, 

Oliveira do Bairro, por proceder à prática de acampamento ocasional, na Zona Dunar (entre a Praia da Vagueira e a 

Praia do Areão), sem possuir licença para a prática de campismo. ------------------------------------------------------------

---------2 - Auto de Notícia nº 230/06, levantado contra Daniel de Oliveira Estima, residente em Oliveira do Bairro, 

por proceder à prática de campismo ocasional, na Zona Dunar (entre a Praia da Vagueira e a Praia do Areão), sem 

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

---------3 - Auto de Notícia nº 229/06, levantado contra Luís António Fontes Martins, residente em Picada, Bustos, 

Oliveira do Bairro, por proceder à prática de campismo ocasional, na Zona Dunar (entre a Praia da Vagueira e a 

Praia do Areão), sem possuir licença para a prática de campismo. ------------------------------------------------------------

---------4 – Auto de Notícia nº 228/06, levantado contra António Domingos Santos Brito, residente em Azurva, 

Eixo, por proceder à confecção de alimentos, utilizando para o efeito um fogareiro, na Mata da Vagueira, junto ao 

Parque de Campismo, durante o período crítico de incêndios. -----------------------------------------------------------------

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

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

6 – COMISSÃO DE FESTAS EM HONRA DE NOSSA SENHORA DOS ANJOS – INTERRUPÇÃO DE 

TRÂNSITO NA EN 333, EM SOZA – RATIFICAÇÃO -  A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, 

ratificar o despacho do Sr. Vice-Presidente Dr. Carlos Manuel Simões das Neves, datado de 11/08/06, que 

autorizou a interrupção de trânsito na EN 333, em Soza, nos dias 3 e 4 de Setembro de 2006, entre as 17,00 e as 

19,00 horas, devido à realização das procissões. ---------------------------------------------------------------------------------

7 – PEDRO MIGUEL FERREIRA RIBEIRO – COMISSÃO DE FESTAS EM HONRA DE SÃO MIGUEL 

– LAVANDEIRA – INTERRUPÇÃO DO TRÂNSITO – Presente o requerimento de Pedro Miguel Ferreira 

Ribeiro, na qualidade de mordomo da Comissão de Festas, mencionada em epígrafe, a solicitar autorização para a 

interrupção do trânsito no dia 14/10/2006, nas Ruas Direita e Lafões, das 15,00 às 02,00 horas do dia seguinte. ------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido, devendo ser dado conhecimento à G.N.R. 

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

8 – MARIA DE FÁTIMA NUNES FERREIRA DE CASTRO – INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE – 

Seguidamente foi presente o ofício de Maria de Fátima Nunes Ferreira de Castro, residente em Soza, no qual expõe 

e requer a sua reapreciação do pedido de indemnização, pelo acidente que sofreu quando circulava na Rua da Fonte, 

em Vagos, no dia 26/08/03, com a sua scooter, matrícula 1-VGS-90-06, e se dirigia para o trabalho. -------------------

--------- De referir que o pedido inicial deu entrada na Câmara Municipal em 21/10/2003, tendo sido objecto de 

participação à SIMRIA, por se entender, ao tempo, que o acidente havia sido ocasionado pelas obras efectuadas por 

esta. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Apreciado o assunto, e porque se verifica que o acidente não ocorreu em local relacionado com as obras 

efectuadas pela SIMRIA, a Câmara Municipal delibera, por unanimidade, efectuar o pagamento da indemnização à 

Sr. Maria de Fátima Nunes Ferreira de Castro, na importância de 811,36 €. ------------------------------------------------ 

9 – MARIA CONCEPCION ALVES MIRASSOL – INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE – Presente o ofício 

de Maria Concepcion Alves Mirassol, datado de 11/09/06, residente em Vagos, no qual solicita o pagamento de 

uma indemnização pelo acidente ocorrido no dia 05/09/06, quando circulava, com o seu veículo matrícula 96-88-



  

XN, na Rua da Banda Vaguense, em Vagos e uma tampa de águas pluviais se soltou e danificou o veículo à sua 

passagem. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, pagar a indemnização no valor de 1 813,13 €, mais IVA, à 

requerente. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Mais delibera, por unanimidade, ordenar à Secção de Obras Particulares para notificar o requerente do 

alvará de loteamento ( Procº nº 5/2002)/Obras de urbanização, executadas pela firma Florindo & Filhos, Sociedade 

de Construções, Ldª, com sede em Ouca, para reparar e substituir as grelhas aí colocadas e indemnizar a Câmara 

Municipal no valor de 1 813,13 €, acrescido IVA, porquanto à Câmara Municipal assiste direito de regresso, tendo 

em conta que o acidente se localizou na Zona das Obras de Urbanização, tendo sido, causa do mesmo, as grelhas de 

um colector de águas pluviais, e para se pronunciar, querendo, nos termos do artº 100º e 101º do C.P.A..--------------

10 – PAULA CRISTINA CRUZ CASTANHEIRA – INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE – No seguimento 

do deliberado, pela Câmara Municipal em sua reunião do dia 11/08/2006, foi notificada a Srª Paula Cristina Cruz 

Castanheira, da intenção da Câmara Municipal indeferir o seu pedido de indemnização pelo acidente ocorrido no 

dia 25/12/2004, quando transitava com o seu veículo na Rua da Barreira, sentido Verba/Salgueiro. A mesma não se 

pronunciou sobre o assunto. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Assim, a Câmara Municipal delibera, por unanimidade, indeferir o pedido de indemnização solicitado pela 

requerente, com base no parecer jurídico datado de 27/07/06. -----------------------------------------------------------------

11 – JUNTA DE FREGUESIA DE FONTE DE ANGEÃO – ALARGAMENTO DA RUA DA ESCOLA, NA 

GÂNDARA – AUTORIZAÇÃO PARA VEDAÇÃO DOS TERRENOS DOS PROPRIETÁRIOS QUE 

CEDEM PARCELAS – Presente o ofício da Junta de Freguesia de Fonte de Angeão, datado de 05/09/2006, a 

informar que pretendem negociar, com os respectivos proprietários, os terrenos necessários ao alargamento da Rua 

da Escola e solicitam autorização para a vedação dos terrenos utilizados para o referido alargamento. -----------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, autorizar a Junta de Freguesia a negociar o alargamento da 

Rua da Escola, que liga os lugares de Rines/Gândara e proceder à vedação dos terrenos confinantes com a referida 

estrada, ficando assegurada uma plataforma de 9 metros. ----------------------------------------------------------------------

12 – ASSOCIAÇÃO BOA-HORA – PEDIDO DE SUBSÍDIO PARA FINANCIAMENTO DO PROJECTO 

DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO (CENTRO DE NOITE) – Presente o ofício nº 134/2006, 

datado de 14/09/2006, da Associação Boa-Hora, a solicitar a atribuição de um subsídio destinado ao pagamento do 

projecto de ampliação do Centro Comunitário da Gafanha da Boa-Hora (Centro de Noite). ------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir o subsídio correspondente a 50% do valor do 

projecto, na importância de 4 900,00 €. -------------------------------------------------------------------------------------------

13 – JOÃO LUÍS DOS SANTOS PARRACHO – AQUISIÇÃO DE TERRENO EM VAGOS (A POENTE 

DO EDIFICIO DA CÂMARA MUNICIPAL) – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, adquirir a 

herdeiros de Cândido Santos Gamelas, também conhecido por Cândido Gamelas os seguintes prédios pelo preço de 

125 000,00 €. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Casa de habitação, com dependências, páteo e quintal, sita na Rua da Saudade, em Vagos, registada sob o 

artigo urbano nº 577, da Freguesia de Vagos; ------------------------------------------------------------------------------------

--------- Terra de cultura, sita no S. João, Vagos, registada sob o artigo rústico nº 123, da Freguesia de Vagos.--------  

14 – COMISSÃO DE APOIO SOCIAL E DESENVOLIMENTO DE SANTA CATARINA – 



  

TRANSPORTES ESCOLARES DOS ALUNOS DO LUGAR DE RIOTINTO – Presente o ofício da 

Associação mencionada em epígrafe, datado de 7/09/06, dando a conhecer que está disponível para efectuar o 

transporte de 3 alunos do lugar do Riotinto que se tem de deslocar para a Escola do 1º CEB de Santa Catarina, no 

ano lectivo de 2006/2007, pelo preço de 15,00 €/mês/aluno. -------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, concordar com o preço proposto. ------------------------------

15 – TRANSPORTES ESCOLARES PARA O ANO LECTIVO DE 2006/2007 – Seguidamente a Câmara 

Municipal delibera, por unanimidade, autorizar o pagamento de 50% das despesas com passes ou bilhetes dos 

alunos que frequentam cursos em estabelecimentos de ensino oficial fora da jurisdição deste concelho, por não 

existir, neste, as áreas em que se encontram matriculados, após a apresentação de documentos justificativos da 

despesa supra referida. -.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16 – VITORINO DE JESUS MOÇO – PEDIDO DE AUXILIO PARA RECONSTRUÇÃO DE UM 

TELHADO – Presente o pedido de apoio formulado por Vitorino de Jesus Moço, residente em Vale, Ponte de 

Vagos, a solicitar que a Câmara Municipal lhe conceda a atribuição de um subsídio, em material de construção, 

para proceder a melhorias na sua habitação, uma vez que tem dificuldades económicas que não lhe permitem levar 

a efeito as obras. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Presente também a informação da Técnica de Serviço Social da Câmara Municipal, datada de 15/09/06, 

sobre o assunto. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ceder os materiais de construção abaixo mencionados para 

a recuperação da habitação do requerente, no valor de 816,40 €, mais IVA: ------------------------------------------------

--------- 1200 telhas; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- 49 sacos de cimento; --------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- 8m3 de areia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Deve a Câmara Municipal proceder à aquisição dos respectivos materiais e entregar em obra, junto à 

habitação do requerente. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17 – SUBSÍDIO ESCOLAR PARA O ANO LECTIVO DE 2006/2007 – JOÃO FRANCISCO BATISTA 

CRAVO – Presente a informação da Técnica Superior do Serviço Social, datada de 18/09/2006, expondo a situação 

do aluno João Francisco Batista Cravo, que frequenta a Escola do 1º Ciclo do Ensino Básico de Ponte de Vagos e 

que, não havia sido incluído na candidatura para o subsídio escolar para o ano lectivo de 2006/2007. ------------------

--------- Apreciado o processo, a Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido fixando para o 

aluno o Escalão A, no valor de 40,00 €, conforme informação social. --------------------------------------------------------

18 – SUBSÍDIO ESCOLAR PARA O ANO LECTIVO DE 2006/2007 – VANESSA SOFIA ROQUE 

FERREIRA – Presente a informação da Técnica Superior do Serviço Social, datada de 19/09/2006, a comunicar 

que a Câmara Municipal de Ilhavo remeteu um boletim de candidatura aos subsídios escolares da aluna Vanessa 

Sofia Roque Ferreira, que veio transferida para a Escola do 1º CEB de Soza. Após avaliação a aluna deve ser 

posicionada no Escalão A, a que corresponde o valor de 40,00 €. -------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, fixar para a aluna o Escalão A, no valor de 40,00 €. --------

19 – PROGRAMA GENERALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ESCOLARES AOS 

ALUNOS DO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO – PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO – Presente o Protocolo 

de Cooperação do Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições Escolares aos Alunos do 1º Ciclo do 



  

Ensino Básico. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o protocolo e autorizar o Sr. Presidente da Câmara  

a proceder à sua outorga, juntamente com as IPSS´s do concelho, nos termos do acordado. ----------------------------- 

20 – ALTERAÇÃO DE DATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2006 

– Seguidamente o Sr. Presidente deu conhecimento à Câmara Municipal que na tarde do próximo dia 13/10/2006, 

se vai deslocar a Vagos o Sr. Secretário de Estado Adjunto da Indústria e Inovação, para efectivar o lançamento da 

“1ª Pedra” da obra de “Equipamento de Apoio Social e Administrativo na Zona Industrial de Vagos”, pelo que há 

necessidade de alterar a data da próxima reunião da Câmara Municipal, uma vez que a mesma está marcada para 

este dia (1ª Reunião Ordinária do mês de Outubro).-----------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, antecipar a data da referida reunião, para o dia 12/10/2006, 

à mesma hora, considerando-se, desde já, todos os Membros do Executivo Municipal convocados para a mesma. ---

21 – JUNTA DE FREGUESIA DE OUCA – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO PARA CONSTRUÇÃO DA 

CAPELA MORTUÁRIA DE OUCA – Presente o ofício da Junta de Freguesia de Ouca, datado de 20/09/2006, a 

solicitar a atribuição de um subsídio destinado à construção da Capela Mortuária de Ouca. ------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, para efeitos de candidatura da requerente ao Sub-

Programa 2, da S.E.A.L., atribuir um subsídio de 15 000,00 €, que deverá ser inscrito no Orçamento e produzir 

efeitos no ano de 2007, para a construção da Capela Mortuária da Freguesia. ----------------------------------------------

22 – ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS – LOTE 91 – Presente o ofício da firma Ocemar, Carpintaria, Ldª, com 

sede na Zona Industrial de Vagos, e no seguimento da deliberação da Câmara Municipal de 11 de Agosto de 2006, 

com referência à resolução do contrato promessa de compra e venda do lote nº 91 da ZIV, celebrado em 01/02/93,  

com Mário Júlio de Oliveira Rocha e Aníbal Augusto da Rocha Cedro, que posteriormente constituíram a firma 

Ocemar, Carpintaria, Ldª, informar que a importância paga aquando da assinatura do referido contrato, deve ser 

devolvida acrescida de juros compensatórios, calculados sobre o capital em dívida desde aquela data. -----------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, devolver a quantia indevidamente retida até à presente 

data acrescida dos juros vencidos, tudo no valor de 7 581,25 €. ---------------------------------------------------------------   

23 – 11ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA PARA O ANO DE 2006 – RATIFICAÇÃO – Nos 

termos do disposto na alínea d) do nº2 do artigo 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 11ª 

alteração ao orçamento que apresenta tanto nas anulações como nas inscrições, o montante de 37 000,00 €, 

documento constituído por 1 folha, assinado e rubricado pela Câmara Municipal, o qual se dá aqui como 

inteiramente reproduzido para todos os efeitos legais e que de acordo com o nº 1 do artigo 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. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

24 – 9ª ALTERAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS PARA O ANO DE 2006 – Nos 

termos do disposto na alínea d) do nº2 do artigo 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 plano plurianual de investimentos que apresenta tanto nas inscrições como nas anulações, o montante 

de 26 000,00 €, documento constituído por 1 folha, assinado e rubricado pela Câmara Municipal, o qual se dá aqui 

como inteiramente reproduzido para todos os efeitos legais e que de acordo com o nº 1 do artigo 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. ---------------------------------------------------------------------------------------

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 08/09/2006 a 

21/09/2006, cuja relação discriminada dos mesmos é dada aqui como inteiramente reproduzida 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 acta da presente reunião. ------------------------------------------------- 

B - OBRAS MUNICIPAIS 

1 – ARRANJOS EXTERIORES DA SEDE DOS ESCUTEIROS DE CALVÃO – ABERTURA DE 

CONCURSO LIMITADO SEM PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIO - A Câmara Municipal delibera, por 

unanimidade, proceder à abertura de concurso limitado sem publicação de anúncio para a execução da obra de 

“Arranjos Exteriores da Sede dos Escuteiros de Calvão” e aprovar o projecto, caderno de encargos e programa de 

concurso.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 – ESTRADA FLORESTAL Nº 1, PARQUE DE CAMPISMO – GAFANHA DO CARMO, GAFANHA DA 

BOA-HORA – PROCº Nº 6.2.2-04/2006 – PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE – Presente o “Plano de 

Segurança e Saúde” da empreitada da obra de “Estrada Florestal nº 1, Parque de Campismo – Gafanha do Carmo, 

Gafanha da Boa-Hora”, tendo a Câmara Municipal deliberado, por unanimidade, aprovar o documento. --------------  

C - OBRAS PARTICULARES 

1 – AUGUSTO SANTOS – INFORMAÇÃO PRÉVIA PROCº Nº 175/2006 - RATIFICAÇÃO – A Câmara 

Municipal delibera, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara, datado de 30/08/2006, que 

aprovou nas condições da informação prévia o processo de informação prévia requerido por Augusto Santos, 

residente no lugar do Junco do Bico, Freguesia de Calvão, que solicita informação para a construção de uma 

moradia, anexos e muros, no referido lugar. --------------------------------------------------------------------------------------  

--------- Seguidamente, e porque o ponto que se segue na Ordem de Trabalhos, diz respeito a uma informação prévia 

requerida pelo Sr. Presidente da Câmara, o mesmo ausentou-se da sala de reuniões. --------------------------------------

--------- Assim, a deliberação que se segue não conta com a participação e votação do Sr. Presidente da Câmara. ----

2 – RUI MIGUEL ROCHA DA CRUZ – INFORMAÇÃO PRÉVIA - PROC. Nº 147/2006 – Presente o 

processo de informação prévia nº 147/2006, de que é requerente Rui Miguel Rocha da Cruz, residente no lugar de 

Canto de Calvão, Freguesia de Calvão, que solicita informação sobre a construção de um anexo, no referido lugar. -

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

datada de 14/09/2006. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Deu entrada na Sala de Reuniões o Sr. Presidente da Câmara. -------------------------------------------------------

--------- As deliberações que se seguem passam a contar com a participação e votação do Sr. Presidente. -------------

3 – ROSA AUGUSTA CHEGANÇAS PERALTA – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC. Nº 114/2006 – 

Presente a informação prévia nº 114/2006, de que é requerente Rosa Augusta Cheganças Peralta, residente no lugar 

de Lombomeão, Freguesia de Vagos, que solicita informação sobre a construção de moradia e muros, no referido 

lugar. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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



  

datada de 05/09/2006. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4 – ANTÓNIO PINTO GONÇALVES – CONSTRUÇÃO EM PARCELA A DESTACAR – PROCº Nº 

16/2006 – RATIFICAÇÃO – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o despacho do Sr. 

Presidente da Câmara, datado de 30/08/2006, que aprova o destaque de uma parcela de terreno de um prédio sito no 

lugar de Salgueiro, Freguesia de Soza, de acordo com a informação técnica datada de 19/07/2006. --------------------- 

5 – ARMANDO VIANA, LDA – LOTEAMENTO URBANO PROC. Nº 04/1999 – Presente o processo de 

loteamento nº 04/1999, de que é requerente a Firma Armando Viana, Ldª, bem como o auto de vistoria para a 

recepção provisória das “ Obras de Urbanização” do loteamento. -------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, homologar o auto de recepção provisória datado de 

25/08/2006, e ordenar a libertação da caução no valor de 6 284,82 €, de acordo com a informação técnica datada da 

mesma data. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6 – MANUEL ADÉRITO NETO E FERNANDO RODRIGUES LUCAS – LOTEAMENTO URBANO – 

PROCº Nº 12/1985 – Presente o requerimento de Manuel Adérito Neto e Manuel Fernando Rodrigues Lucas, 

residentes na Vila de Vagos, a solicitarem na qualidade de comproprietários a desistência da alteração do 

loteamento mencionado em epígrafe. ----------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido de desistência da alteração do processo de 

loteamento nº 12/1985, nos termos do artº 112º do C.P.A.. ---------------------------------------------------------------------

--------- Mais delibera a Câmara Municipal, unanimemente, restituir a caução fixada, para as obras de urbanização, 

em reunião de 22/04/2005. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

7 – ANABELA PIMENTA DOS SANTOS – PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE LICENÇA DE 

OBRAS – Presente o requerimento de Anabela Pimenta dos Santos, residente em Canto de Calvão, que requereu a 

isenção do pagamento da licença de obras, do processo que decorre na Câmara Municipal, com o nº 194/2004, bem 

como a informação da Técnica Superior do Serviço Social, a dar conhecimento que a requerente não quis assinar a 

declaração de não alienação do imóvel, prevista na alínea b) do artº 5º do Regulamento Municipal de Atribuição de 

Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos, por considerar vir a ter necessidade de mudar de residência ou de vender 

a casa, no prazo previsto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, informar a requerente que é sua intenção indeferir o 

pedido de isenção porquanto não juntou aos autos a declaração de não alienação do imóvel durante o prazo definido 

na alínea b) do artº 5º do Regulamento Municipal de Atribuição de Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos, e para 

se pronunciar, querendo, nos termos dos artºs 100º e 101º do C.P.A.. --------------------------------------------------------

8 – MANUEL MARCELINO DOS SANTOS MANANGÃO – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROCº Nº 

145/2006 – Presente o processo de informação prévia nº 147/2006, de que é requerente Manuel Marcelino dos 

Santos Manangão, residente em Lavandeira, Freguesia de Soza, que solicita informação prévia sobre a construção 

de uma moradia, num terreno sito em Salgueiro. --------------------------------------------------------------------------------

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

datada de 11/09/2006. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9 – JOÃO CARLOS RODRIGUES DA SILVA – OBRAS PARTICULARES – PEOCº Nº 304/1985 – Presente 

o processo de obras nº 304/1985, de que é requerente João Carlos Rodrigues Silva, residente na Praia da Vagueira, 

que requer a legalização de um restaurante que possui na Praia da Vagueira. -----------------------------------------------



  

--------- 1º - A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, suspender a apreciação do presente processo e pedido 

até que seja cumprido o deliberado em 23/06/2006. -----------------------------------------------------------------------------

--------- 2º - Mais delibera solicitar aos Serviços Operativos, acompanhados do Departamento de Urbanismo, para 

dar cumprimento ao deliberado em 23/06/2006. ---------------------------------------------------------------------------------

--------- 3º - Solicite-se o apoio da G.N.R. de Vagos. ----------------------------------------------------------------------------

10 – ARMANDO VIANA, LDA – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROCº Nº 159/2005 – Presente o processo de 

informação prévia nº 159/2005, de que é requerente Armando Viana, Ldª, com sede em Vagos, que solicita 

informação prévia sobre a construção de uma moradia em Vagos. ------------------------------------------------------------

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

datada de 18/08/2006. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11 – PAULO ROCHA MARQUES COSTA – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROCº Nº 42/2006 – Presente o 

processo de informação prévia nº 42/2006, de que é requerente Paulo da Rocha Marques Costa, residente em 

Carvalhais, Freguesia de Ponte de Vagos, que solicita informação prévia sobre a construção de uma moradia e 

muros, no referido lugar de Carvalhais. -------------------------------------------------------------------------------------------

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

datada de 19/06/2006. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

D - DIVERSOS 

1 – NÚCLEO DOS MOTORISTAS DA BEIRA LITORAL – AGRADECIMENTO – Presente o ofício 

remetido pelo Núcleo dos Motoristas da Beira Litoral, datado de 10/09/2006, agradecendo a disponibilidade da 

Autarquia pela cedência do espaço utilizado para a concentração e início do 6º Desfile de Camiões, realizado no 

passado dia 22/07/2006. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal tomou conhecimento. ----------------------------------------------------------------------------

E – EXTRAS 

1 – ENCARGOS COM O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DOS ESTABELECIMENTOS DO 1º 

CEB, QUE ENCERRARAM, ANO LECTIVO 2006/2007 – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, 

suportar os encargos dos transportes escolares dos alunos dos estabelecimentos de ensino do 1º CEB, que 

encerraram, sendo os alunos transportados em veículo das IPSS´s do Concelho abaixo mencionadas. ------------------

--------- Centro Social de Soza: - 9 alunos da Escola do Boco, para Soza, 15,00 €/aluno/mês; ----------------------------

--------- 9 alunos da Escola da Lavandeira, para Soza, 17,00 €/aluno/mês; ---------------------------------------------------

--------- Centro Social e Paroquial de Fonte de Angeão: - 7 alunos da Escola da Gândara e 9 alunos da Escola da 

Parada de Cima, para a Escola de Fonte de Angeão, 15,00 €/aluno/mês; ------------------------------------------- 

--------- Associação de Solidariedade Social de Santo André: - 7 alunos da Escola de Santo André, para a Escola da 

Vigia, 15,00 €/aluno/mês; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Centro Social e Bem Estar de Ouca: - 6 alunos da Escola da Carregosa e 3 alunos da Escola do Riotinto, 

para a Escola de Ouca, 15,00 €/aluno/mês; ---------------------------------------------------------------------------------------

--------- Comissão de Apoio e Desenvolvimento Social de Santa Catarina: - 3 alunos da Escola do Riotinto, para a 

Escola de Santa Catarina, 15,00 €/alunos/mês; ----------------------------------------------------------------------------------- 

2 – CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE FONTE DE ANGEÃO – PEDIDO DE PARCERIA- 

PROGRAMA ESCOLHAS 2ª GERAÇÃO – Presente o ofício do Centro Social e Paroquial de Fonte de Angeão, 



  

a comunicar que pretendem apresentar candidatura ao “ Programa Escolhas 2ª Geração” e a solicitar a parceria por 

parte da Câmara Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ser parceira na candidatura a apresentar pela Associação. -

3 – CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE CALVÃO – PEDIDO DE PARCERIA - PROGRAMA 

ESCOLHAS 2ª GERAÇÃO – Presente o ofício do Centro Social e Paroquial de Calvão, a comunicar que 

pretendem apresentar candidatura ao “ Programa Escolhas 2ª Geração” e a solicitar a parceria por parte da Câmara 

Municipal. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ser parceira na candidatura a apresentar pela Associação. -

4 – TERRENOS NA FREGUESIA DE SANTO ANDRÉ DE VAGOS PARA CONSTRUÇÃO DOS 

FUTUROS ARMAZÉNS MUNICIPAIS – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aceitar a cedência 

proposta pelos proprietários abaixo mencionados, dos seus terrenos sitos em “ Outeiros”, lugar de Vergas, 

Freguesia de Santo André de Vagos e proceder à ocupação administrativa dos mesmos, para efeitos de aí construir 

os armazéns municipais. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Claudino Costa, residente no lugar de Vergas, terreno com a área de 424 m2, a confrontar do Norte com 

Manuel Costa, do Sul com Germano Ferreira Seixeiro, do Nascente com Maria de Jesus e do Poente com Estrada, 

pelo valor de 2 120,00 €; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Joaquim Martins de Oliveira Pequeno e Clarinda Costa, casados, residentes no lugar de Vergas, terreno 

com a área de 503 m2, a confrontar do Norte com Mário Ferreira Seixeiro, do Sul com Caminho, do Nascente com 

Evangelista Alves e do Poente com Germano Ferreira Seixeiro e outros, pelo valor de 3 772,50 €; ---------------------

--------- Alírio Simões e Luz dos Anjos, residentes no lugar de vergas, terreno com a área de 687 m2, a confrontar 

do Norte com João Manuel Costa, do Sul com Caminho, do Nascente com Manuel Oliveira Santos e outros e do 

Poente com Evangelista Alves, pelo valor de 5 152,50 €, ----------------------------------------------------------------------

--------- Manuel Francisco da Silva Reis e Maria Aurinda de Jesus Menacho, residentes em Vergas, terreno com a 

área de 352 m2, a confrontar do Norte com Rosa de Jesus, do Sul com Manuel Evaristo das Neves, do Nascente 

com Estrada e do Poente com Caminho, pelo valor de 1 760,00 €; -----------------------------------------------------------

--------- Manuel da Silva Alentejeiro e Maria de Jesus Serena, residentes em Vergas, terreno com a área de 293 m2, 

a confrontar do Norte com Caminho, do Sul e Poente com Afonso Malta e do Nascente com Manuel Evaristo, pelo 

valor de 1 465,00 €; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- João Ramos Amarante e Maria de Jesus Costa Ramos, residentes em Cabecinhas, Freguesia de Calvão, 

terreno com a área de 500 m2, a confrontar do Norte com Maria Soledade Brites Ramos, do Sul com Mário Jesus 

Pequeno e outros, do Nascente com Mário Pequeno e do Poente com Estrada, pelo valor de 3 750,00 €; --------------

--------- João Maria Moço e Isilda de Jesus Amarante Moço, residentes em Santo André, terreno com a área de 198 

m2, a confrontar do Norte dom Diamantino Miranda, do Sul com Manuel Maria Simões, do Nascente com Alcino 

Nunes Sereno e do Poente com Manuel Benito dos Santos Cravo, pelo valor de 990,00 €; -------------------------------

--------- Eduardo dos Santos Tomé e Maria de Jesus Oliveira, residentes em São Romão, Freguesia de Santo André 

de Vagos, terreno com a área de 445 m2, a confrontar do Norte com João Maria dos Santos Monção, do Sul com 

Armindo Simões Bento, do Nascente com Estrada e do Poente com Caminho, pelo valor de 2 225,00 €; --------------

--------- Isaura de Almeida, residente em Santo André, um terreno com a área de 996 m2, a confrontar do Norte com 

Manuel Alves e outros, do Sul com Diamantino Miranda, do Nascente com Estrada e do Poente com Germano 



  

Ferreira Seixeiro, pelo valor de 4 980,00 € ---------------------------------------------------------------------------------------

--------- Fernando Jorge Ferreira Seixeiro e Gina Maria Silva Alves Ferreira, residentes em Sanchequias, terreno 

com a área de 503m2, a confrontar do Norte com Mário Ferreira Seixeiro, do Sul com Caminho, do Nascente com 

Evangelista Alves e do Poente com Germano Ferreira Seixeiro e outros, pelo valor de 3 772,50 €; ---------------------

--------- Fernando de Oliveira Costa, residente em Vergas, os seguintes terrenos: ------------------------------------------

--------- 1 – Terreno com a área de 785 m2, a confrontar do Norte com Armindo Seixeiro e herdeiros, do Sul com 

Alírio Simões, do  Nascente  com Manuel  de Oliveira  e outros e do Poente com Evangelista Alves, pelo  valor de 

3 925,00 €; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- 2 – Terreno com a área de 483 m2, a confrontar do Norte com Maria de Jesus Pequeno, do Sul com 

Claudino Costa, do Poente com Manuel de Oliveira e outros e do Nascente com Estrada, pelo valor de 2 415,00 €; -

--------- 3 – Terreno com a área de 585 m2, a confrontar do Norte com Maria Soledade Brites Novo, do Sul com 

Maria Marcelino Seixeiro, do Nascente com Estrada e do Poente com Manuel de Oliveira e outros, pelo valor de 

2.925,00 €; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Manuel Alves Novo e Ana Maria de Jesus Neves, residentes em Vergas, terreno com a área de 2 060 m2, a 

confrontar do Norte com Caminho, do Sul com Manuel da Zeferina, do Nascente com Carmelinda Costa e do 

Poente com Germano Ferreira, pelo valor de 15 450,00 €. ---------------------------------------------------------------------

5 – DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E PLUVIAIS DE SANTA CATARINA – PLANO DE 

SEGURANÇA E SAÚDE – RATIFICAÇÃO: - A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ratificar o 

despacho do Sr. Presidente datado de 14/09/2006, que aprovou parcialmente o “ Plano de Segurança e Saúde” da 

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

6 – MANUEL AUGUSTO DA SILVA BARREIRA – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROCº Nº 207/2005 – 

Presente o processo de informação prévia nº 207/2005, de que é requerente Manuel Augusto da Silva Barreira, que 

requer informação sobre a construção de um imóvel para o comércio de materiais de construção civil, no lugar de 

Cabeços, Covão do Lobo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar a construção em área agro-florestal, porque o 

equipamento é de interesse local, atento a informações constantes do processo. --------------------------------------------

7 – ANABELA CORREIA DOMINGUES E CARLOS HELDER CORREIA DOMINGUES – 

INFORMAÇÃO PRÉVIA DE LOTEAMENTO – PROCº Nº 5/2005 – Presente a informação prévia de 

loteamento de que é requerente Anabela Correia Domingues e Carlos Hélder Correia Domingues, residentes em 

Lombomeão, para procederem ao loteamento de um terreno sito no referido lugar. ----------------------------------------

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

datada de 19/09/2006. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8 – SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VAGOS – PEDIDO DE ISENÇÃO DE LICENÇA DE 

CONSTRUÇÃO – Presente o requerimento da Santa Casa da Misericórdia de Vagos, a requerer a isenção do 

pagamento das licenças de construção respeitantes aos processos de obras nºs 292/2002, 293/2002, 336/2003 e 

220/2004. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir os pedidos de isenção solicitados. --------------------

--------- 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 17,30 horas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 


