
 

 

ACTA Nº 23 

Acta da Reunião Ordinária do dia 23 de Dezembro de 2005 

--------- No dia 23 de Dezembro de 2005, pelas catorze horas e quarenta e cinco 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..------------ 

ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR: Em virtude da acta da reunião ordinária do dia 9 de Dezembro de 2005 ter 

sido previamente distribuída a todos os membros do Orgão Executivo, a Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade aprovar a respectiva acta.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA – Antes de se entrar no período da Ordem do Dia, o Sr. 

Vereador Dr. Manuel Augusto da Silva Frade, propôs que fosse concedida tolerância de ponto aos funcionários da 

Câmara Municipal no dia 2 de Janeiro de 2006, tendo o Sr. Presidente da Câmara informado que aos funcionários já 

havia sido concedida tolerância de ponto para o dia 26/12/2005, e que presentemente não era oportuna nova 

tolerância de ponto para o dia 2/1/2006, em virtude de já se encontrarem agendadas várias reuniões de trabalho para 

este dia.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Perguntou ainda o Sr. Vereador, e no seguimento da questão colocada na última sessão da Assembleia 

Municipal, sobre a causa do encerramento de alguns estabelecimentos de ensino do Concelho, por falta de crianças 

em idade escolar para frequentarem o 1º CEB, e se na Câmara Municipal existe algum estudo que informe ou 

aponte as razões que levam a este facto.-------------------------------------------------------------------------------------------

--------- O Sr. Presidente esclareceu o Sr. Vereador, informou que a Câmara Municipal não possui qualquer estudo, 

mas que o facto que leva ao encerramento das escolas, neste e noutros concelhos, se deve ao baixo índice de 

natalidade.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ORDEM DO DIA 
A - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 

1 - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA - Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 22 de 

Dezembro de 2005, o qual acusa um saldo em dinheiro de 235 821,62 €, a Câmara Municipal dele tomou 

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

2 - LEGISLAÇÃO PUBLICADA – Decreto-Lei Nº 197/2005, de 8 de Novembro  - Terceira alteração ao 

Decreto-Lei nº 69/2000, de 3 de Maio, transpondo parcialmente para a ordem jurídica interna a Directiva nº 

2003/35/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de Maio;---------------------------------------------------------

Decreto-Lei nº 201/2005, de 24 de Novembro – Altera o Decreto-Lei nº 202/2004, de 18 de Agosto, que 

regulamenta a Lei nº 173/99, de 21 de Setembro, Lei de Bases Gerais da Caça;---------------------------------------------

Decreto-Lei nº  211/2005, de 7 de Dezembro – Introduz alterações ao Código do IRS, ao Código do IRC, ao 

Código do Imposto de Selo, ao Código do Imposto Municipal sobre Imóveis, ao Código do Imposto Municipal 



  

sobre Transmissões Onerosas de Imóveis e ao Regime do IVA nas transações intracomunitárias e em legislação 

fiscal complementar, aperfeiçoando e simplificando as obrigações acessórias impostas aos contribuintes.-------------- 

3 – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO ATÉ AO MONTANTE DE 800.000,00 € ( REDE VIÁRIA ) – Foi 

presente o ofício nº 3512/05-DBI, datado de 2005/12/21, da Caixa Geral de Depósitos, que anexa o contrato de 

empréstimo destinado a investimentos municipais (rede viária), até ao montante de 800 000,00 €, pelo prazo global 

de 12 anos, documento que se dá aqui como inteiramente reproduzido e ficará cópia arquivada no presente  Livro 

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

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar as cláusulas contratuais propostas para o mesmo e 

autorizar o Sr. Presidente a outorgar o referido contrato.------------------------------------------------------------------------ 

4 -  ANTÓNIO DE JESUS CARVALHO – AUTO DE NOTÍCIA DE CONTRA-ORDENAÇÃO – Presente o 

auto de notícia de contra-ordenação levantado pela Fiscalização Municipal e registado sob o nº 42/05, contra 

António de Jesus Carvalho, residente na Gafanha do Areão, por proceder à construção de moradia sem que 

possuísse o respectivo alvará de licença de construção.-------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, remeter o auto à entidade competente para instrução do 

processo , CCDRC, tendo em conta que a construção se localiza em área de REN.----------------------------------------- 

5 – RICARDO DE JESUS CARVALHO – AUTO DE NOTÍCIA DE CONTRA-ORDENAÇÃO – Presente o 

auto de notícia de contra-ordenação levantado pela Fiscalização Municipal e registado sob o nº 43/05, contra 

Ricardo de Jesus Carvalho, residente na Gafanha do Areão, por proceder à construção de moradia sem que 

possuísse o respectivo alvará de licença de construção.-------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, remeter o auto à entidade competente para instrução do  

processo, CCDRC, tendo em conta que a construção se localiza em área de REN.------------------------------------------

6 – ASSOCIAÇÃO CLUBE MININOS DE VAGOS – AUTORIZAÇÃO PARA EXPOSIÇÃO DE CARROS 

JUNTO AO TRIBUNAL JUDICIAL – RATIFICAÇÃO – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, 

ratificar o despacho do Sr. Vereador Fernando Ferreira Capela datado de 10/12/05 que autorizou o estacionamento 

dos carros  dos sócios no Largo do Município, no dia 18/12/05, das 09,00 h às 18,00 horas.------------------------------ 

7 – MANUEL JORGE DOS SANTOS CHOUSO – INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE – Presente o ofício 

de Manuel Jorge dos Santos Chouso, residente em Fonte de Angeão, datado de 29/07/2005, a comunicar que não 

concorda com a intenção da Câmara Municipal em indeferir o seu pedido de indemnização, pelo acidente ocorrido 

em 06/04//2005, em Fonte de Angeão, conforme deliberação da Câmara Municipal de 24/06/2005.---------------------

--------- Tendo em conta que os Serviços Operativos da Autarquia mantêm a sua informação de 18/05/2005 e os 

pareceres jurídicos de 02/06/05 e 14/12/05, a Câmara Municipal delibera, por unanimidade, indeferir o pedido do 

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

8 – 17ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA – RATIFICAÇÃO – Nos termos do disposto na 

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 17ª alteração orçamental da Despesa que 

apresenta tanto nos reforços como nas anulações o montante de 137 400,00 €, documento constituído por 3 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 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.------------



  

-9 – 15ª ALTERAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS – RATIFICAÇÃO – Nos termos 

do disposto na 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 ao Plano 

Plurianual de Investimentos que apresenta tanto nos reforços como nas anulações o montante de 50 000,00 €, 

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.------------------ -------------------------------------------------------------------------- 

10 – ALEXANDRE JOSÉ CAETANO FRANCISCO – LICENÇA DE FUNCIONAMENTO DE RECINTO 

IMPROVISADO - LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, 

deferir o pedido  formulado por Sr. Alexandre José Caetano Francisco, residente em Costa do Valado, Oliveirinha,  

que requereu  licença de funcionamento de recinto improvisado, para realizar  nos dias 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 e 28 

de Janeiro de 2006 espectáculos musicais com música gravada, no seu estabelecimento de snack-bar e restaurante  

“Campo Grande”, sito em Salgueiro, bem como a respectiva licença especial de ruído.-----------------------------------

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

11 – ASSOCIAÇÃO BETEL – AUTORIZAÇÃO PARA DESFILE DE CARNAVAL  -  A Câmara Municipal 

delibera, por unanimidade, autorizar a interrupção do trânsito em Ponte de Vagos, de acordo com o mapa anexo ao 

ofício remetido pela  Associação Betel, para desfile de Carnaval no dia 24 de Fevereiro de 2006, das 9,30 horas às 

12,30 horas.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Mais  foi deliberado dar conhecimento à G.N.R. de Vagos, da referida autorização.------------------------------  

12 – ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS – VIEIRAS, LDA – LOTES 78 E 79 – CEDÊNCIA DE POSIÇÃO 

CONTRATUAL – e  

13 – ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS – GRESTEL-PRODUTOS CERÂMICOS, LDA – LOTES 78 E 79  -

APROVAÇÃO DE CANDIDATURA - A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar a candidatura da 

firma Grestel-Produtos Cerâmicos, Ldª nos lotes 78 e 79 da ZI Vagos, para alargamento da sua unidade fabril, 

implantada nos lotes 80, 81 e 82 e autorizar a cedência da posição contratual da firma Vieiras, Ldª a favor da firma 

Grestel-Produtos Cerâmicos, Ldª com referência aos lotes 78 e 79.-----------------------------------------------------------

--------- Mais foi deliberado, unanimemente, informar a firma Vieiras, Ldª que com a cedência da posição contratual 

cumpre ao cessionário restituir se assim for acordado, a prestação despendida pelo cedente.------------------------------ 

14 – ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS – LOTES 108, 110, 134 E 135 – A Câmara Municipal delibera, por 

unanimidade, anular a deliberação do dia 28 de Março de 2003, que aprovou a candidatura e alienou os lotes 108, 

110, 134 e 135  à firma Victor Frias, Ldª, com sede em Fial, Albergaria-à-Velha, porquanto apesar de notificada a 

beneficiária da deliberação para outorga do respectivo contrato promessa de compra e venda, a mesma não 

demonstrou qualquer interesse em dar cumprimento à deliberação mencionada.-------------------------------------------- 

15 – SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VAGOS – FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES – 

PROJECTO SALTAR BARREIRAS – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade autorizar o pagamento à 

Santa casa de Misericórdia das refeições fornecidas para as crianças do Projecto Saltar Barreiras, durante o período 

de férias de Natal, no total de 562,50 €.--------------------------------------------------------------------------------------------

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



  

VAGOS – PROTOCOLO – Quanto a este ponto da Ordem do Dia a Câmara Municipal não tomou qualquer 

deliberação, pelo que foi o mesmo retirado.--------------------------------------------------------------------------------------- 

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

efectuados no âmbito das obras particulares no período de 09/12/2005 a 22/12/2005, cuja relação descriminada dos 

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

18 – 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. 333-1, NO BOCO E OUCA – PROC. 6.2.2 –03/2003 

CONTA FINAL DA EMPREITADA  – Presente a conta final da empreitada mencionada em epígrafe, a Câmara 

Municipal delibera, por unanimidade, aprová-la.------------------------------------------------------------------------------ 

2 – ALCATROAMENTO DO ACESSO NORTE PARA A PRAIA DA VAGUEIRA – PROC. Nº 6.2.2-

05/2004 – TRABALHOS A MAIS – Presente a  informação técnica datada de 09/12/2005 a qual dá a conhecer 

que na obra supramencionada, existem trabalhos a mais por motivo de não estar previsto no mapa de quantidades 

limpeza e movimentação de terras na área de intervenção da obra, trabalhos estritamente necessários para a 

execução da mesma, face à sua implantação, sendo os mesmos no valor de 16 096,75 €.----------------------------------

--------- A  Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar os trabalhos a mais no valor de 16 096,75 €, mais 

IVA, de acordo com a informação técnica.---------------------------------------------------------------------------------- 

3 – PARQUE INFANTIL DE SANTO ANTÓNIO – PROC. Nº 6.2.2-01/2005 – TRABALHOS A MAIS - 

Presente a informação técnica datada de 06/12/2005, a qual dá a conhecer que na obra supramencionada, existem 

trabalhos a mais referentes à colocação de saibro na zona do parque infantil para conseguir colocar esta zona à cota 

final da obra, sendo os mesmos no valor de 615,00 €.---------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade,  aprovar os referidos trabalhos  no valor de 615,00 €, mais 

IVA, de acordo com a informação técnica.----------------------------------------------------------------------------------------   

4 – PARQUE INFANTIL DE SANTO ANTÓNIO – PROC. 6.2.2-01/2005 – PRORROGAÇÃO DO PRAZO - 

Presente a informação técnica datada de 06/12/2005 a comunicar que o empreiteiro da obra mencionada em 

epígrafe solicitou a prorrogação do prazo de vinte dias, por motivo do último mês ser muito chuvoso.  Informa 

ainda  que a mesma poderá ser concedida, devendo o empreiteiro reajustar o plano de trabalhos e respectivo plano 

de pagamentos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar a prorrogação do prazo solicitado a título gratuito 

e notificar o empreiteiro para proceder ao reajustamento  do plano de trabalhos e plano de pagamentos, de acordo 

com a informação técnica.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5 – REQUALIFICAÇÃO URBANA DO BAIRRO DA CORREDOURA - PROC. 6.2.2-20/2004 – 

TRABALHOS A MAIS – Presente a informação técnica datada de 25/11/05, dando a conhecer que na obra 

mencionada em epígrafe se encontrarem tubos de queda de vários edifícios que descarregam nos passeios e nas 

zonas de estacionamento. Para encaminhar as referidas águas para a rede pública é necessário executar caixas de 

recolha e colocação de tubagem que não estava prevista. E ainda que junto ao Bairro Social encontram-se caixas de 

ramal com necessidade de serem reparadas e colocadas à cota a que a obra irá ficar. Os trabalhos mencionados são 

na importância de 7 308,10 € e caso sejam aprovados estão sujeitos a revisão de preços nos termos legais e 



  

implicam 20 dias úteis de prorrogação de prazo.--------------------------------------------------------------------------------- 

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar os trabalhos a mais na importância de 7 308,10 €, 

mais IVA e a prorrogação do prazo de 20 dias úteis, conforme informação técnica de 25/11/2005.----------------------

6 – REQUALIFICAÇÃO URBANA DO BAIRRO DA CORREDOURA - PROC. 6.2.2-20/2004 – 

TRABALHOS A MAIS – Presente a informação técnica datada de 25/11/05, dando a conhecer que na obra 

mencionada em epígrafe o empreiteiro apresentou proposta para o fornecimento e aplicação de toutvenant numa  

zona da obra em que o actual pavimento se encontra a uma cota superior à cota a, que ficará a obra, sendo 

necessário levantar o pavimento e fazer uma base para colocar o betuminoso previsto no projecto. Os trabalhos 

mencionados são na importância de 1 200,00 € e caso sejam aprovados estão sujeitos a revisão de preços nos 

termos legais e implicam 2 dias úteis de prorrogação de prazo.----------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar os trabalhos a mais no valor de 1 200,00 €, mais 

IVA e a prorrogação do prazo de 2 dias úteis, conforme informação técnica de 25/11/2005.-----------------------------

7 - REQUALIFICAÇÃO URBANA DO BAIRRO DA CORREDOURA - PROC. 6.2.2-20/2004 – 

TRABALHOS A MAIS – Presente a informação técnica datada de 13/12/05, dando a conhecer que na obra 

mencionada em epígrafe, é necessário executar trabalhos a mais para drenagem de águas residuais e pluviais, por 

trás da Rua da Junta de Freguesia de Vagos. Os referidos trabalhos importam em 2 992,46 € e caso sejam  

aprovados estão sujeitos a revisão de preços  nos termos legais e implicam 20 dias de prorrogação de prazo.----------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar os trabalhos a mais na importância de 2 992,46 €, 

mais IVA e a prorrogação do prazo de 20 dias úteis, conforme informação técnica de 13/12/2005.---------------------- 

8 – BENEFICIAÇÃO DO PONTÃO DO LOMBOMEÃO – PROC. 6.2.2-17/2004 – PLANO DE 

TRABALHOS E PLANO DE PAGAMENTOS -  A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o 

Plano de Trabalhos e o Plano de Pagamentos da obra, supramencionada, de acordo com a informação técnica 

datada de 29/11/2005.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

C – ASSUNTOS DE OBRAS PARTICULARES –  

1 – MARIA DE FÁTIMA DOMINGUEZ FANECA –INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC. Nº 144/2005  – 

Presente o processo de informação prévia nº 144/2005, de que é requerente Maria de Fátima Domingues  Faneca,  

residente em Carvalhais, Ponte de Vagos, que requer  a informação sobre a construção de uma moradia unifamiliar 

e anexos no lugar de Ponte de Vagos.----------------------------------------------------------------------------------------------

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

datada de 28/11/2005.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 – LUÍS MANUEL OLIVEIRA FONSECA –INFORMAÇÃO PRÉVIA- PROC. Nº 138/2005 –  Presente o 

processo de informação prévia  nº 138/2005, de que é requerente Luís Manuel Oliveira Fonseca, residente em 

Pardeiros, Santa Catarina, que requer a construção de moradia unifamiliar, anexos e muros, no lugar de Tabuaço, 

Ouca-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

datada de 28/11/2005.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3 – MARIA ERCÍLIA SÉRGIO DE PINHO ALMEIDA E OUTROS – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC. 

Nº 133/2005 – Presente  o processo de informação prévia nº 133/2005, de que são requerentes Maria Ercília Sérgio 

de Pinho Almeida, residente em Soza e outros, que requerem informação sobre a construção de uma moradia, 



  

anexos e muros e respectivo destaque, num terreno sito na Rua do S. João, em Vagos.------------------------------------

--------- Apesar dos pareceres técnicos apontarem para uma nova localização da pretensão da requerente, a Câmara 

Municipal delibera, por unanimidade, deferir a pretensão informação prévia nos termos seguintes:---------------------

--------- 1 – Para dar execução a uma empreitada da Câmara Municipal, na Rua e na Travessa de S. João, 

relativamente a arruamentos, passeios e pista de velocípedes e rede de saneamento a Câmara Municipal acordou 

com os proprietários do prédio, dentro dos quais a requerente, a cedência gratuita para a execução daqueles 

trabalhos. Assim face à intenção da Divisão de Planeamento em propôr nova localização, tal importaria a demolição 

dos trabalhos recentemente realizados pela Câmara Municipal e a alteração do perfil préviamente definido pela 

Autarquia.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- 2 – O perfil definido pela Autarquia nos  primeiros 100 metros do cruzamento da Travessa de S. João com a 

Rua de S. João e Avenida João Grave foi condicionado pela existência de uma operação de loteamento aprovada 

antes da entrada em vigor do Plano de Urbanização de Vagos, e que já urbanizado o terreno  e construído nos 

referidos lotes enviavilizariam só por si o perfil proposto no Plano de Urbanização.---------------------------------------

--------- 3 – Por outro lado, do lado da requerente jamais se justificariam estacionamentos junto ao cruzamento. 

Assim, aquele perfil deverá ser assegurado após a operação de loteamento supra referida.--------------------------------

--------- 4 – Por tudo o exposto a Câmara Municipal delibera deferir a presente informação prévia estando a mesma 

condicionada ao cumprimento da restante legislação.---------------------------------------------------------------------------- 

4 – JOSÉ CARLOS SANTOS FACÃO – INFORMAÇÃO PRÉVIA- PROC. Nº 153/2005  – Presente o 

processo de informação prévia nº 153/2005, de que é requerente José Carlos Santos Facão, residente em Canto de 

Calvão, Calvão,  que requer a construção de uma moradia com estacionamento  e muros, no referido lugar.-----------

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

de 19/12/2005.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5 – ROSA DE JESUS LOURO – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC. Nº 30/2005  – Presente o processo de 

informação prévia nº 30/2005, de que é requerente Rosa de Jesus Louro, residente em Vagos, que requer a 

construção de uma moradia e anexos, em Vagos ( Lote nº 7, do alvará de loteamento nº 25/88 ), no referido lugar.--- 

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido nos termos da informação técnica de 

29/11/2005.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6 – MARIA ISILDA DA ROCHA E ANTÓNIO DA ROCHA CALADÉ – CONSTRUÇÃO EM PARCELA A 

DESTACAR – PROC. Nº 15/2005 – Presente o processo de destaque nº 15/2005, de que são requerentes Maria 

Isilda da Rocha, residente no Lameiro da Serra e António da Rocha Caladé, residente em Caracas, Venezuela, que 

requerem o destaque de uma parcela de terreno, para construção, sito em Vagos.-------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido de acordo com a informação técnica 

datada de 23/11/2005.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7 – JOSÉ MANUEL CRUZ SANTOS E MANUEL AUGUSTO MALTEZ – CONSTRUÇÃO EM PARCELA 

A DESTACAR – PROC. Nº 14/2005 – Presente o processo de destaque nº 14/2005, de que são requerentes são 

requerentes José Manuel Cruz Santos e Manuel Augusto Maltez, residentes respectivamente em Chousa, Covão do 

Lobo e Castelo Branco, que requerem o destaque de uma parcela de terreno, para construção, sito no lugar de Fonte 

do Grou, Covão do Lobo.------------------------------------------------------------------------------------------------------------



  

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido de acordo com a informação técnica 

datada de 19/12/2005.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8 – ANABELA CORREIA DOMINGUES E CARLOS HELDER CORREIA DOMINGUES – 

CONSTRUÇÃO EM PARCELA A DESTACAR – PROC. Nº 25/2005 – Presente o processo de destaque nº 

25/2005, de que são requerentes Anabela Correia Domingues e Carlos Helder Correia Domingues, residentes no 

lugar de Lombomeão, Vagos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido de acordo com a informação técnica 

datada de 19/12/2005.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9 – GAMA & TENDEIRO – CONSTRUÇÕES, LDA – LOTEAMENTO URBANO – INFORMAÇÃO 

PRÉVIA – PROC. Nº 160/2005 – Presente o pedido de informação prévia de loteamento, processo nº 160/2005, 

de que é requerente a firma Gama & Tendeiro – Construções, Ldª com sede na Gafanha da Boa-Hora, que requer a 

viabilidade de loteamento para  um terreno sito no lugar de Carregosa, Ouca.-----------------------------------------------

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

datada de 11/11/2005.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10 – PREDIAQUE – SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA – LOTEAMENTO URBANO – ALVARÁ 

Nº 22/90 – REDUÇÃO DA CAUÇÃO – Presente o processo de loteamento, referente ao alvará nº 22/90, de que é 

requerente a firma  Prediaque-Sociedade de Construções, Ldª, com sede na Praia da Vagueira, a solicitar a redução 

da caução devido à execução das obras de infraestruturas.----------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, reduzir a caução no valor de 9 504,08 €, ficando retida a 

importância de 24 806,00€, até à recepção definitiva das obras de urbanização.---------------------------------------------

11 – LUCILIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA – LICENCIAMENTO DE OBRAS – PROCº Nº 02/2005 – 

Presente o processo de obras nº 02/2005, de que é requerente Lucília da Conceição Oliveira, residente em Vagos, 

que requer autorização para abertura de um portão, num muro deferido em 21/04/2005.----------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido, tendo em conta à informação técnica 

datada de 15/11/2005.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DIVERSOS – 

1 – TRIBUNAL DE CONTAS – INSPECÇÃO  TEMÁTICA  À  CÂMARA  MUNICIPAL  DE  VAGOS         

(INSPECÇÃO-GERAL DE FINANÇAS) –  Presente o ofício nº 15584, datado de 09/12/2005, do Tribunal de 

Contas que anexa o despacho do  Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral Adjunto, com referência à inspecção 

mencionada em epígrafe, Procº nº 99/CTA/20/B2/858 e que determina o arquivamento  do processo com referência 

às remunerações do ex-Presidente da Câmara durante os anos de 1998 e 1999.--------------------------------------------- 

--------- A Câmara Municipal tomou conhecimento e delibera, por unanimidade, solicitar ao Sr. Presidente do 

Tribunal de Contas informações sobre o procedimento a prosseguir para apuramento dos seguintes factos:------------

--------- a) - Existência, ou não, a respectiva devolução, de um crédito a favor da Autarquia relativamente ao seu ex-

Presidente da Câmara Municipal consequência do excesso de remunerações auferidas no mandato de 1998 a 2001, 

tendo em consideração jurisprudência do Tribunal Constitucional quanto ao regime remuneratório dos Eleitos 

Locais.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- b) – Se pretende o Tribunal de Contas efectuar auditoria à Câmara Municipal de Vagos para apuramento 

daquela responsabilidade financeira do arguido, pelo seus serviços de auditoria, uma vez que o douto despacho de 



  

arquivamento perfilha a jurisprudência de que o relatório da Inspecção Geral de Finanças é juridicamente 

irrelevante para esse Venerando Tribunal.-----------------------------------------------------------------------------------------

--------- c) – Ou qual o procedimento jurídico e administrativo a adoptar pela Autarquia para que o presente 

processo seja definitivamente arquivado face ao arguido, sem futuras consequências e responsabilidade financeira, 

civil, administrativa ou criminal para os actuais Eleitos Locais.---------------------------------------------------------------- 

 E – EXTRAS – 

1 – RIO BOUCO – CONSTRUÇÕES, LDA - LOTEAMENTO URBANO – PROC. Nº  01/2005–   

APROVAÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO – Presente o processo de loteamento nº 01/2005, de que é 

requerente a firma Rio Bouco – Construções, Ldª, com sede em Vagos, a solicitar a aprovação das obras de 

urbanização.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera,  por unanimidade, aprovar as obras de urbanização impostas pelas entidades, 

fixar a caução no valor de 25 581,18 €, e o prazo de execução das mesmas em 12 meses.--------------------------------- 

2 – ARMANDO MARTINS ROCHA E HERMÍNIA ROCHA MARTINS – CONSTRUÇÃO EM PARCELA 

A DESTACAR – PROCº Nº 24/05 – Presente o processo de destaque nº 24/05, de que são requerentes Armando 

Martins da Rocha e Hermínia da Rocha Martins, residentes em Lombomeão, requerendo o destaque de uma parcela 

de terreno, para construção urbana, em Lombomeão.----------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido de acordo com a informação técnica 

datada de 22/12/05.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 – CARLOS ALBERTO SILVA CHEGANÇAS – INFORMAÇÃO PRÉVIA  – PROC. Nº 165/05 – Presente 

o processo de informação prévia nº 165/05, de que é requerente Carlos Alberto Silva Cheganças, residente em 

Vagos, requerendo informação prévia para construção duma habitação no lugar de Lomba, Santo António de 

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

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar a pretensão nas condições da informação técnica 

datada de 29/11/05.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4 – PROJECTO SALTAR BARREIRAS - A Câmara  Municipal delibera,  por unanimidade,  não  renovar  o      

“Projecto Saltar Barreiras” para além de 31/12/2005, porquanto o mesmo se opõe à filosofia de integração no meio 

Sócio-Educativo de onde as crianças oriundas, conforme tem sido definido pela Declaração de Salamanca, onde as 

Escolas  são vistas como um meio mais eficaz para combater atitudes discriminatórias, para criar comunidades 

abertas e solidárias, para edificar uma sociedade mais inclusiva e de se conseguir uma educação para todos.----------

--------- Neste sentido,  a criança deve ser apoiada nos seus contextos socioculturais e educativos, apelando-se 

sempre, ao reconhecimento das suas capacidades, forças, necessidades, preocupações e recursos, de modo a 

eliminar, progressivamente, as barreiras discriminatórias que, eventualmente, possam surgir por forma a garantir, a 

todas, formas de acesso e sucesso educativo.--------------------------------------------------------------------------------------

--------- Nesta linha de pensamento, julga-se que, intervir isoladamente e/ou em contextos artificiais, com as 

crianças, não faz muito sentido, uma vez que contraria as leis naturais do seu desenvolvimento.-------------------------

--------- Por outro lado, delibera a Câmara Municipal, solicitar às técnicas do projecto que apresentem nova 

proposta  reformulando o mesmo para que este se adeque aquelas orientações pedagógicas e seja financeiramente 

exiquivel.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   



  

5 – SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VAGOS – TRANSPORTE DE CRIANÇAS DO 3º E 4º ANOS 

DO 1º CEB QUE FREQUENTAM AULAS DE INGLÊS – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, 

solicitar à Santa Casa de Misericórdia que remeta as despesas efectuadas com o transporte dos alunos que 

frequentam as aulas de Inglês (3º e 4ª Anos do 1º CEB).------------------------------------------------------------------------ 

6 – INERJOTA – INERTES E TERRAPLANAGENS, LDª - LOTE 115 DA ZONA INDUSTRIAL DE 

VAGOS – Presente o ofício da firma Inerjota – Inertes e Terraplanagens, Ldª, a comunicar que cederam a sua 

posição contratual com referência à aquisição do lote 115 da ZI Vagos a Vitor Manuel Dionísio Vieira, residente 

em S. Jacinto, Aveiro.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, informar que não autoriza a cedência da posição contratual 

entre a Inerjota, Ldª e Vitor Manuel Dionísio Vieira e que o cessionário deverá apresentar junto da Câmara 

Municipal candidatura ao lote 115, para que a Autarquia possa futuramente equacionar a cedência da posição 

contratual.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7 – LOMBOSER-METALÚRGICA, LDA – CANDIDATURA AOS LOTES 94, 95 E 96 DA ZONA 

INDUSTRIAL DE VAGOS – Presente o pedido da firma Lomboser-Metalúrgica, Ldª, a solicitar a aprovação da 

candidatura à aquisição dos lotes 95, 96 da ZI Vagos, bem como o lote 94, tendo em conta que quanto a este a 

Câmara Municipal autorizou por deliberação de 25/11/05 a cedência da posição contratual à Lomboser, Ldª.---------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar a candidatura à aquisição dos lotes mencionados e 

alienar à  firma  Lomboser-Metalúrgica, Ldª, os  lotes  95  e  96, ao  preço  de  8,98 €/m2, perfazendo um total de 

80 428,00 €.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8 – CAIS DO MOLIÇO – ACTIVIDADES HOTELEIRAS, LDª - LICENÇA DE RECINTO 

IMPROVISADO – LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, 

deferir o pedido formulado pela firma supramencionada, com sede em Vagos, que requereu licença de recinto 

improvisado para realizar um espectáculo de música ao vivo no dia 31/12/2005 das 21,00 horas às 04,00 horas do 

dia seguinte, bem como a respectiva licença de ruído.------------------------------------------------------------------------- 

9 – AUTORIZAÇÃO DE RANTING – RENOVAÇÃO DE PARTE DA FROTA AUTOMÓVEL EM 

REGIME DE ALUGUER OPERACIONAL – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, autorizar o seu 

Presidente a outorgar o contrato de aluguer operacional, ranting, para 15 viaturas pelas seguintes rendas, e com 

manutenção:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- 6 viaturas Renault (diesel) Kangoo 1,5 DCI 85 CV: - Renda -160,47 €; - Manutenção – 60,99 €;--------------

---------- 6 viaturas Renault (diesel) Clio Confort 1,5 DCI 705P: - Renda- 214,27 € - Manutenção – 68,20 €;---------- 

--------- 1 Renault  (diesel) Megane 1,5 CDI  80 CV 5P: - Renda - 232,04 €; - Manutenção – 67,32 €;------------------ 

--------- 1 Renault (diesel) Laguna 1,9 DCI 120 CV 5P: - Renda – 353,65 €; - Manutenção – 73,43 €;------------------

--------- 1 Audi (diesel) A6 2,7 TDI: - Renda 663,74 €; - Manutenção – 130,85 €.------------------------------------------

--------- Mais foi deliberado, celebrar os contratos, quanto às viaturas marca Renault com a firma “Overlease”, pelo 

prazo de 3 anos e quanto à viatura Audi com a firma “Locarent”, pelo prazo de 4 anos.-----------------------------------

---------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.------               



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  


