
 

 

ACTA Nº 21 

Acta da Reunião Ordinária do dia 25 de Novembro de 2005 

--------- No dia 25 de Setembro de 2005, pelas catorze horas e quarenta 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, Fernando Ferreira Capela, Engº Vitor Oliveira Santos, e Dr. Marco António Ferreira Domingues. 

Assistiu à reunião a  Senhora D. Maria Eugénia Ribeiro Martins Rosa,  Chefe de Divisão Administrativa..------------ 

ORDEM DO DIA 
A - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 

1 - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA - Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 24 de 

Novembro de 2005, o qual acusa um saldo em dinheiro de 311 083,02 €, a Câmara Municipal dele tomou 

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

2 - LEGISLAÇÃO PUBLICADA – LEI Nº 54/2005 – Estabelece a titularidade dos recursos hídricos.----------- 

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

Presente o auto de notícia de contra-ordenação nº 30/PG-V/05, levantado pela Guarda Nacional Republicana, contra 

Carla Sofia Jesus da Cunha, residente na  Gafanha D’Aquem, Ilhavo, exploradora do estabelecimento denominado 

“ Bar Guarany ”, sito na Vila de Vagos, em virtude do citado estabelecimento se encontrar a funcionar para além do 

horário estabelecido pela Câmara Municipal.------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- A Câmara Municipal delibera, 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 auto de notícia de contra-ordenação nº 31/PG-V/05, levantado pela Guarda Nacional Republicana de 

Vagos, contra  Carla Sofia Jesus da Cunha, residente na Gafanha D’Aquém, Ilhavo, explorador do estabelecimento 

denominado Bar “Guarany”, sito na Vila de Vagos, em virtude do citado estabelecimento se encontrar a funcionar 

produzindo ruído, que provoca mau estar na vizinhança.------------------------------------------------------------------------

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

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

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

Presente o auto de notícia de contra-ordenação nº 29//PG-V/05, levantado pela Guarda Nacional Republicana de 

Vagos contra José António Ribeiro Amaral, residente em Fermentelos, explorador do estabelecimento comercial  

denominado  “Bar Conreto”, sito no Lombomeão , por motivo do citado estabelecimento de restauração e bebidas, 

se encontrar a funcionar sem que possuísse o respectivo alvará de  licença de utilização.----------------------------------

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

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

6 e 7  –  COMITÉ PORTUGUÊS PARA A UNICEF – PEDIDO DE SUBSÍDIO –  Presentes dois ofícios do 

comité Português para a Unicef a solicitar a atribuição de subsídios destinados ás seguintes campanhas:---------------



  

--------- Campanha de vacinação;---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Campanha devido às más condições da água para consumo humano.-----------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir um subsídio na importância de 500,00 €, destinado 

a financiar as duas campanhas.------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Mais foi deliberado fazer divulgar junto das Juntas de Freguesia e IPSS’s do concelho os pedidos 

formulados pela Unicef.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8 – NEVA – NÚCLEO EMPRESARIAL DE VAGOS – UNIVERSIDADE SÉNIOR – PEDIDO DE 

SUBSÍDIO – Presente o ofício do NEVA - Núcleo Empresarial de Vagos, que anexam documentação no sentido de 

ser atribuído um subsídio destinado às actividades da Universidade Sénior.-------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir um subsídio na importância de 1 040,00 €, ao 

NEVA, destinado à Universidade Sénior.------------------------------------------------------------------------------------------

9 – EPADRV – ESCOLA PROFISSIONAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DE 

VAGOS – PEDIDO DE PARECER PARA CANDIDATURA AOS CURSOS E.F.A. – EDUCAÇÃO E 

FORMAÇÃO DE ADULTOS – RATIFICAÇÃO – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ratificar o 

perecer subscrito pelo Sr. Presidente da Câmara, em 15/11/2005, no qual emite parecer favorável à pretensão da 

EPADRV, no que respeita à candidatura a apresentar para cursos E.F.A. – Educação e Formação de Adultos com 

equivalência ao 9º Ano de escolaridade nas áreas de Pastelaria e Jardinagem.-----------------------------------------------

10 – PEDRO MIGUEL LOURENÇO MATIAS – LICENÇA DE RECINTO IMPROVISADO E LICENÇA 

ESPECIAL DE RUÍDO – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido formulado por Pedro 

Miguel Lourenço Matias, residente em Leça da Palmeira que requer licença de instalação e funcionamento de 

recinto improvisado, para um espectáculo de música electrónica gravada, a realizar nos dias 31/12/2005 e 

01/01/2006, no VagaSplash, na Praia da Vagueira, bem como a respectiva licença de ruído.-----------------------------

--------- Mais foi deliberado, unanimemente dar conhecimento à G.N.R. de Vagos.----------------------------------------

11 – ALEXANDRE JOSÉ CAETANO FRANCISCO – LICENÇA DE RECINTO IMPROVISADO E 

LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido  

formulado por Alexandre José Caetano Francisco, residente na Costa do Valado que requer licença de instalação e 

funcionamento de recinto improvisado, para espectáculos de música gravada,  a realizar nos dias 1, 2, 3, 8, 9, 10,16, 

17, 23, 30 e 31 de Dezembro de 2005, no estabelecimento de snack-bar e restaurante denominado “Campo 

Grande”, em Salgueiro, bem como a respectiva licença de ruído.--------------------------------------------------------------

--------- Mais foi deliberado, unanimemente dar conhecimento à G. N. R. de Vagos .--------------------------------------

12 – JUNTA DE FREGUESIA DA GAFANHA DA BOA-HORA – PEDIDO DE SUBSIDIO – Presente o 

ofício da Junta de Freguesia da Gafanha da Boa-Hora, que anexa documentação referente às despesas efectuadas 

com a manutenção e limpeza de balneários do Parque das Merendas  na Praia da Vagueira, e do Programa de 

Animação Cultural da época balnear, solicitando a atribuição do subsídio para fazer face às mesmas.------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir um subsídio na importância de 3 960,57 €.----------

13 – MARIA ESTHER DA SILVA VIEIRA MANO – BAR DA CENTRAL DE CAMIONAGEM -  Presente 

o ofício de Maria Esther da Silva Vieira Mano, concessionária do Bar da Estação Central de Camionagem a 

solicitar a prorrogação do prazo de concessão por período idêntico à concessão inicial, e/ou a renovação automática 

do contrato de concessão, por períodos de um ano, enquanto não for denunciado pela concessionária.------------------



  

--------- A Câmara Municipal, delibera, por unanimidade, que a partir de 31/12/2006 o contrato de concessão se 

renove por períodos  de um ano, enquanto não for denunciado por qualquer das partes, no prazo de 90 dias, antes do 

seu término.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     

14 – 15ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA – RATIFICAÇÃO – Nos termos do disposto da 

alínea d) do nº 2 do artigo 64º da 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 15ª alteração Orçamental da Despesa que 

apresenta tanto nas inscrições como nas anulações o montante de 112 000,00 €, documento constituído por duas 

folhas, assinado e rubricado pela Câmara Municipal o qual se dá aqui como inteiramente reproduzido para todos os 

efeitos legais e que, de acordo com o nº 1 do artº 5º do Decreto-lei nº 45362, de 21 de Novembro de 1963, na 

redacção do Drecto-Lei nº 334/82, de 19 de Agosto, vai ficar arquivado na pasta anexa ao presente Livro de Actas.-

15 – 13 ª ALTERAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS – RATIFICAÇÃO -– Nos 

termos do disposto da alínea d) do nº 2 do artigo 64º da 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 

Plano Plurianual de Investimentos que apresenta tanto nas inscrições como nas anulações o montante de 32 000,00 

€, documento constituído por uma 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 artº 5º do Decreto-lei nº 45362, 

de 21 de Novembro de 1963, na redacção do Drecto-Lei nº 334/82, de 19 de Agosto, vai ficar arquivado na pasta 

anexa ao presente Livro de Actas.--------------------------------------------------------------------------------------------------  

16 –DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS – A Câmara Municipal tomou conhecimento dos despachos 

efectuados no âmbito das obras particulares no período de 15/11/2005 a 24/11/2005, cuja relação descriminada dos 

mesmos é dada aqui como inteiramente reproduzida junto à minuta da acta da presente reunião.------------------------

17 – 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 – ASSUNTOS DE OBRAS MUNICIPAIS 

1 – DRENAGEM DE ÀGUAS RESIDUAIS NA EN. 331-1, NO BOCO E OUCA – PROC. 6.2.2 –03/2003 

AUTO DE RECEPÇÃO PROVISÓRIA  – Presente o Auto de Recepção Provisória da obra supramencionada, 

tendo a Câmara Municipal deliberado, por unanimidade, homologá-lo.------------------------------------------------------ 

2 – BENEFICIAÇÃO DA EM 592 (COSTA NOVA – PRAIA DA VAGUEIRA – PRAIA DO AREÃO ) 

CONTA FINAL DA EMPREITADA – Presente a Conta Final da Empreitada da obra supramencionada, tendo a  

Câmara Municipal deliberado por unanimidade homologá-lo.----------------------------------------------------------------- 

3 – BENEFICIAÇÃO DA EM 592  (COSTA NOVA – PRAIA DA VAGUEIRA – PRAIA DO AREÃO ) – 

AUTO DE RECEPÇÃO PROVISÓRIA - Presente o Auto de Recepção Provisória da obra supramencionada, 

tendo a Câmara Municipal deliberado, por unanimidade homologá-lo.-------------------------------------------------------   

4 – ABASTECIMENTO DE ÁGUA ÁS FREGUESIAS DE CALVÃO E SANTO ANDRÉ – PROC. Nº 6.2.2-

01/1999 – AUTO DE RECEPÇÃO PROVISÓRIA (PARCIAL ) - Presente o Auto de Recepção Provisória 

(Parcial) da obra supramencionada,  tendo a Câmara Municipal deliberado, por unanimidade homologá-lo.----------- 

5 – BENEFICIAÇÃO DO PONTÃO DO LOMBOMEÃO – PROC. 6.2.2-17/2004 – APROVAÇÃO DO 

PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE PARA A EXECUÇÃO DA OBRA - RATIFICAÇÃO – A Câmara 

Municipal delibera, por unanimidade, ratificar a aprovação do Plano de Segurança e Saúde para a execução da obra 



  

em epígrafe, assinado pelo Sr. Presidente da Câmara em 14/11/2005.--------------------------------------------------------

6 – ALCATROAMENTO DO ACESSO NORTE PARA A PRAIA DA VAGUEIRA – PROC. 6.2.2-05/2004 – 

APROVAÇÃO DO PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE PARA A EXECUÇÃO DA OBRA – 

RATIFICAÇÃO – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ratificar a aprovação do Plano de Segurança e 

Saúde para a execução da obra em epígrafe, assinado pelo Sr. Presidente da Câmara em 11/11/2005.-------------------

7- BIBLIOTECA MUNICIPAL – ADITAMENTOS/RECTIFICAÇÕES AOS PROJECTOS SOLICITADOS 

PELO IPBL – APROVAÇÃO – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar as novas versões 

rectificadas aos projectos da Biblioteca Municipal, solicitadas pelo Instituto Português do Livro e da Biblioteca, 

abaixo indicadas:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Projectos de Estabilidade e Telecomunicações, nos quais se incluem os necessários termos de 

responsabilidade;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Aditamento ao Caderno de Encargos e Condições Técnicas Especiais relativas ao projecto de Som e 

Imagem;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Caderno de Encargos/Mapas de Quantidades de Trabalho (medições e orçamentos) que incluem o 

equipamento de som e imagem.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8 – EQUIPAMENTO DE APOIO SOCIAL E ADMINISTRATIVO NA ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS – 

ADJUDICAÇÃO E APROVAÇÃO DA MINUTA DO CONTRATO – A Câmara Municipal, quanto a este 

Ponto da Ordem de Trabalhos, deliberou, por unanimidade, retirá-lo para verificação da cláusula 23.1 do Programa 

do Concurso.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9 – REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA DA ÁREA ENVOLVENTE DO POSTO MÉDICO DE SANTA 

CATARINA – APROVAÇÃO DA CONTA FINAL DA EMPREITADA – Presente a Conta Final da 

Empreitada da obra supramencionada, tendo a Câmara Municipal deliberado, por unanimidade, homologá-la.------- 

10 – ABASTECIMENTO DE ÁGUA ÀS FREGUESIAS DE CALVÃO E SANTO ANDRÉ – APROVAÇÃO 

DA CONTA FINAL DA EMPRTEITADA - Presente a Conta Final da Empreitada da obra supramencionada, 

tendo a Câmara Municipal deliberado, por unanimidade, homologá-la.-------------------------------------------------------

11 – REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA EM COVÃO DO LOBO – JUNTA DE FREGUESIA – 

SOLUÇÃO APÓS ALTERAÇÃO DECORRENTE DE DISCUSSÃO PÚBLICA – APROVAÇÃO DO 

PROJECTO DE ARQUITECTURA – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade aprovar o projecto de 

arquitectura da obra de “ Requalificação Urbanística em Covão do Lobo – Junta de Freguesia”, de acordo com as 

alterações decorrentes da discussão pública e dar seguimento ao mesmo.---------------------------------------------------- 

12 – ARRANJO URBANÍSTICO DO LARGO DA CAPELA DO BOCO – SOLUÇÃO APÓS ALTERAÇÃO 

DECORRENTE DE DISCUSSÃO PÚBLICA – APROVAÇÃO DO PROJECTO DE ARQUITECTURA – A 

Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura da obra de “ Arranjo Urbanístico 

do Largo da Capela do Boco ” devendo o mesmo prever duas passagens para peões sobrelevadas na EN 333-1, 

antes e depois da Capela, devendo dar-se seguimento ao mesmo.-------------------------------------------------------------

13 – RECUPERAÇÃO DA FONTE DA PEDRICOSA E ESPAÇO ENVOLVENTE – SOLUÇÃO APÓS 

ALTERAÇÃO DECORRENTE DE DISCUSSÃO PÚBLICA – APROVAÇÃO DO PROJECTO DE 

ARQUIQUECTURA - A Câmara Municipal delibera,  por  unanimidade  aprovar  o  projecto  de arquitectura  da  

obra  de “ Recuperação da Fonte da Pedricosa e Espaço Envolvente ”, de acordo com as alterações decorrentes da 



  

discussão pública e dar seguimento ao mesmo.-----------------------------------------------------------------------------------

---------14 – EDIFÍCIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS – AMPLIAÇÃO DA ENTRADA E DOS 

ARQUIVOS – APROVAÇÃO DO ESTUDO PRÉVIO - A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, 

aprovar o “ Estudo Prévio ” do projecto de arquitectura da obra de “ Edifício da Câmara Municipal de Vagos – 

Ampliação da Entrada e dos Arquivos ”.------------------------------------------------------------------------------------------   

C – ASSUNTOS DE OBRAS PARTICULARES –  

1 – MANUEL DA SILVA CAMPOLARGO - INFORMAÇÃO PRÉVIA - PROC. Nº 130/2005 – Presente o 

processo de informação prévia nº 130/2005, de que é requerente Manuel Silva Campolargo, residente na Ponte de 

Vagos,  que requer  a informação prévia para a construção de um edifício para comércio, serviços e garagens, no 

lugar de Ponte de Vagos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

datada de 06/10/2005.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 – DULCE FÁTIMA SANTOS CARAPINHA CRAVO E ROSA AMÉLIA SANTOS INÁCIO –

CONSTRUÇÃO EM PARCELA A DESTACAR PROC Nº 17/2005 –  Presente o processo de destaque nº 

17/2005, de que são requerentes Dulce Fátima Santos Carapinha Cravo e Rosa Amélia Santos Inácio, residentes em 

Condes, que  requerem o destaque de uma parcela de terreno, com referência a um imóvel sito no lugar de Condes.-

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o destaque de acordo com a  informação técnica 

datada de 07/10/2005.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3 – ROSA SÍLVIA DE JESUS CATARINO – CONSTRUÇÃO EM PARCELA A DESTACAR   – PROC. Nº 

11/2005 – Presente o processo de destaque nº 11/2005, de que é requerente Rosa Silvia de Jesus Catarino, residente 

na Gafanha da Boa-Hora, que requer o destaque de uma parcela de terreno, com referência a um imóvel sito no 

lugar de Gafanha da Boa-Hora.------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

datada  de 06/10/2005.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4 – NATÁLIA MAIA REGALADO – CONSTRUÇÃO EM PARCELA A DESTACAR - PROC. Nº 19/2005  

– Presente o processo de destaque nº 19/2005, de que é requerente Natália Maia Regalado, residente em Lomba, 

que requer o destaque de uma parcela de terreno, com referência a um imóvel sito no lugar da Lomba.-----------------

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o pedido  nos termos da informação técnica datada 

de 08/09/2005.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5 – CENTRO DE SAÚDE DE VAGOS – RECLAMAÇÃO APRESENTADA POR MARIA IRENE DA 

SILVA GRAVE SOBRE CASA EM RUÍNAS EM VAGOS  – Presente o ofício do Centro de Saúde de Vagos, 

nº 35, de 15/02/05, que anexa fotocópia da reclamação apresentada por Maria Irene da Silva Grave, residente na 

Rua Dr. João Graça, nº 303, na Vila de Vagos, em que descreve a situação em que se encontra uma casa, desabitada 

em risco passível de derrocada, a qual gemina com a habitação da reclamante.--------------------------------------------- 

--------- Presente também o auto de vistoria referente à vistoria efectuada pela Comissão de Vistorias de Segurança, 

no qual é dado a conhecer que a fachada principal da edificação se encontra parcialmente em risco de derrocada.-- 

--------- A Câmara Municipal  delibera, por unanimidade, notificar o proprietário, afixando editais, pelo prazo de 30 

dias, para proceder à demolição da casa em ruínas, sob pena de não o fazendo a Câmara Municipal proceder à 



  

demolição a expensas do proprietário.---------------------------------------------------------------------------------------------

DIVERSOS – 

1 – ANMP– ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES – ENCONTRO NACIONAL 

DE LEITOS LOCAIS – A Câmara Municipal tomou conhecimento, do teor do ofício-circular nº 124/05-AG, que 

anexa a “Declaração Final” do Encontro Nacional de Eleitos Locais, realizado em Santarém no dia 1 de Novembro 

de 2005.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 E – EXTRAS – 

1 – PROCESSO DE LOTEAMENTO URBANO – PROC. Nº  6/99 – VALÂNDIA – EMPRESA DE 

DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO, LDA – REDUÇÃO DA CAUÇÃO – Presente o requerimento da 

empresa supramencionada, a solicitar a redução da caução, com referência à execução das infraestruturas.------------

--------- A Câmara Municipal delibera,  por unanimidade, e de acordo com o parecer técnico datado de 14/11/05, 

reduzir a caução, devendo ficar retida  a importância de 47 254,14 €.--------------------------------------------------------- 

2 – ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS – LOTE 94 – ANTÓNIO MANUEL VALENTE DA ROCHA – 

AUTORIZAÇÃO PARA CEDÊNCIA DA POSIÇÃO CONTRATUAL – Presente o ofício de António Manuel 

Valente da Rocha, residente em Vagos, promitente comprador do lote nº 94 da Zona Industrial de Vagos, contrato 

celebrado em 13/06/2002, em que se propõe prescindir do direito da compra do referido lote a favor da Empresa 

Lomboser - Metalúrgica, Ldª, proprietária do lote nº 93, por forma a permitir a ampliação das instalações desta 

última.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, autorizar a cedência da posição contratual a António 

Manuel Valente da Rocha, para a firma Lomboser – Metalúrgica, Ldª para a assinatura da escritura de compra e 

venda.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 – JORGE DA SILVA FRESCO – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC. Nº 155/05 – Presente o processo de 

informação prévia nº 155/05, de que é requerente Jorge da Silva Fresco, residente em Sanchequias, que requer 

informação prévia para construção de duas moradias unifamiliares e garagens, num terreno de que é proprietário, 

sito no lugar de Sanchequias.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar a pretensão de acordo com a informação técnica 

datada de 15/11/05.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4 – COMISSÃO DE APOIO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO DE SANTA CATARINA – 

DECLARAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO – Presente o ofício nº 569/2005, datado de 10/10/200, a solicitar 

que a Câmara Municipal declare “O Interesse Público” dos terrenos inscritos nas matrizes rústicas de Santa 

Catarina, nºs 4838, 4833, 4832, 4826, 966 e 962, para efeitos de desafectação da RAN, com vista a implantar aí 

equipamentos sociais como o Lar e Centro de Noite para Idosos.--------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, reconhecer o interesse público para efeitos de solicitar a 

desafectação do solo à CRABL.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

5 – ESCOLA PROFISSIONAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DE VAGOS – 

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO – PROTOCOLO DE GEMINAÇÃO COM MÉ-ZOCHI, S. TOMÉ E 

PRÍNCIPE – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir um subsídio na importância de 5 000,00 € à 

Escola supramencionada, destinado a subsidiar as despesas com a alimentação e material escolar de cinco 

estudantes oriundos de Mé-Zochi que frequentam aquela Escola.-------------------------------------------------------------  



  

--------- E nada mais havendo a tratar a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a presente acta em 

minuta, nos termos e para efeitos consignados no nº 3, do artº 92º, da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada e 

republicada pela Lei nº5-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 16,30 horas.------ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  


