
 

 

ACTA Nº 23 

Acta da Reunião Ordinária do dia 06 de Dezembro de 2006 

--------- No dia 6 de Dezembro de 2006, pelas catorze horas e cinquenta minutos, no Edifício dos Paços do 

Concelho de Vagos, na Sala de Reuniões, reuniu ordinariamente, a Câmara Municipal, sob a presidência do Senhor 

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

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

ACTAS DAS REUNIÕES ANTERIORES: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade aprovar as actas 

das reuniões de 10 e 24 de Novembro findo. ------------------------------------------------------------------------------------- 

ORDEM DO DIA 

A - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 

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

Dezembro de 2006, o qual acusa um saldo em dinheiro de 945 822,59 €, a Câmara Municipal dele tomou 

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

2 – LEGISLAÇÃO PUBLICADA : 

Portaria nº 1211/2006, de 13 de Novembro – Regulamenta o Programa Estágios Profissionais na Administração 

Local (PEPAL).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3 – REVOGAÇÃO DA DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 25 DE AGOSTO DE 2006 – 

ALIENAÇÃO DE LOTES DE TERRENO NA PRAIA DA VAGUEIRA - A Câmara Municipal delibera, por 

unanimidade, revogar parcialmente a sua deliberação de 25/08/2006, na parte que refere “ Mais se delibera, 

unanimemente, dar sem efeito, por manifesta falta de interesse do licitante seriado em primeiro lugar, Sr. José 

Arlindo Alves Abreu, as deliberações da Câmara Municipal referentes à alienação dos lotes 310, 311 e 312, 

anteriormente tomadas” , tendo em consideração que a Câmara Municipal de Vagos deliberou em 28/08/2000 e 

25/09/2000 arrematar os citados lotes ao Sr. José Arlindo Alves de Abreu, não tendo previamente revogado estas  

deliberações apesar de manifesta falta de interesse do arrematante. -----------------------------------------------------------

--------- Por outro lado, tal como consta da deliberação de 24/11/2006, que refere o direito de revogação das citadas 

deliberações, quer pelo incumprimento das condições de venda, quer pelo desinteresse na outorga da escritura e, 

por fim, porquanto aí se assumiu o ónus de devolver parte do preço recebido caso o Sr. José Arlindo Alves Abreu 

viesse a impugnar judicialmente a deliberação tomada em 24/11/2006. ------------------------------------------------------

--------- Mais delibera, unanimemente, notificar o Sr. José Arlindo Alves Abreu da deliberação de 25/08/2006 e da 

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

4 – INTENÇÃO DE REVOGAR AS DELIBERAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE 24 DE 

NOVEMBRO DE 2006, QUE ALIENOU OS LOTES NºS 310, 311 E 312 DO PLANO DE PORMENOR DA 

PRAIA DA VAGUEIRA – Tendo em consideração que na reunião de 24/11/2006 a Câmara Municipal assumiu 

perante os interessados a condição de devolver parte do preço pago com a arrematação caso o Sr. José Arlindo 



  

Alves Abreu viesse a impugnar judicialmente a citada deliberação impondo à mesma condição ou termo cuja 

eficácia a tornam suspensa, a Câmara Municipal delibera, por unanimidade, notificar a firma Habiféria – Sociedade 

de Construções, Ldª, entidade arrematante, de que a escritura de compra e venda só será outorgada após o decurso 

dos prazos judiciais, que correm a favor do Sr. José Arlindo de Alves Abreu, para determinar se o mesmo irá 

proceder à impugnação ou não das deliberações tomadas, nos termos dos artºs nºs 31º e 129º do C.P.A.. --------------

--------- Mais delibera, informar, no seguimento daquelas deliberações, que procederá à restituição imediata no 

valor pago caso o Sr. José Arlindo Alves Abreu venha efectivamente a impugnar as deliberações tomadas junto  do 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu. ---------------------------------------------------------------------------------------

--------- Delibera ainda, unanimemente, notificar o Sr. José Arlindo Alves Abreu das deliberações de 24/11/2006 e 

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

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

Presente o auto de notícia de contra-ordenação nº 245/06, levantado pela Equipa de Protecção da Natureza e 

Ambiente, da Guarda Nacional Republicana de Aveiro, contra Manuel Vítor da Rocha Marques, residente em 

Carregosa, por proceder à extracção de inertes, ao lugar de Carregosa, junto à Auto-estrada A-17, sem possuir a 

respectiva licença. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

Presente o auto de notícia de contra-ordenação nº 301/06, levantado pela Equipa de Protecção da Natureza e 

Ambiente, da Guarda Nacional Republicana de Aveiro, contra Marcelino Dias da Silva, residente em Carregosa, 

por proceder à alteração do relevo natural de um terreno, sito em “ Barroca”, Carregosa, sem possuir a respectiva 

licença. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, solicitar à Fiscalização Municipal, para localizar na planta 

de condicionantes do P.D.M. o local da infracção. ------------------------------------------------------------------------------  

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

Presente o auto de notícia de contra-ordenação nº 302/06, levantado pela Equipa de Protecção da Natureza e 

Ambiente, da Guarda Nacional Republicana de Aveiro, contra Fernando Julião, residente em Corgo do Seixo de 

Cima, por proceder à alteração da morfologia de um terreno, sito no Lombomeão, sem possuir a respectiva licença. 

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, solicitar à Fiscalização Municipal, para localizar na planta 

de condicionantes do P.D.M. o local da infracção. ------------------------------------------------------------------------------ 

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

Presente o auto de notícia de contra-ordenação nº 305/06, levantado pela Equipa de Protecção da Natureza e 

Ambiente, da Guarda Nacional Republicana de Aveiro, contra Pedro Miguel da Rocha Cipriano, residente em 

Lomba, por proceder à extracção de inertes (areia branca) e em simultâneo à destruição do coberto vegetal, no local 

denominado “Areia do Norte”, Lombomeão, sem possuir a respectiva licença. ---------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, solicitar à Fiscalização Municipal, para localizar na planta 

de condicionantes do P.D.M. o local da infracção. ------------------------------------------------------------------------------ 

9 – JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA CATARINA – PEDIDO DE SUBSÍDIO – Presente o ofício nº 74, 

datado de 29/10/06, da Junta de Freguesia de Santa Catarina, a solicita a atribuição de um subsídio para pagamento 



  

das salvas de prata entregues nas comemorações do XXI aniversário da criação da Freguesia de Santa Catarina. -----

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade atribuir o subsídio no valor de 174,00 €. ---------------------- 

10 – RANCHO FOLCLÓRICO ROSAS BRANCAS – PEDIDO DE SUBSÍDIO – Presente o ofício datado de 

4/11/2006, a solicitar a atribuição de um subsídio para pagamento da renda da sede da Associação. --------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade atribuir o subsídio de 400,00 €/mês, de Julho a Dezembro 

de 2006. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11 – BANDA VAGUENSE – AQUISIÇÃO DE “DVD” DA ORQUESTRA LIGEIRA DA BANDA – Presente 

o ofício datado de 10/10/2006, a dar conhecimento que tem em curso a gravação de 1000 DVD´s da “ Orquestra 

Ligeira” ao preço de 10,00€/cada. Solicitam o apoio financeiro da Câmara Municipal através da aquisição de 

DVD´s. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, adquirir 400 DVD´s ao preço de 10,00 €/cada. --------------   

12 – MIGUEL SÁ – 8ª MOSTRAVE – PEDIDO DE SUBSÍDIO – Presente o ofício a solicitar a atribuição de 

um subsídio, destinado à realização da “8ª Mostrave Vagos 2006”, que se realizou de 30 de Novembro a 3 do 

corrente mês de Dezembro, no Edifício dos Bombeiros Voluntários de Vagos. ---------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir o subsídio de 740,00 €, à Associação dos 

Bombeiros Voluntários de Vagos, destinado à realização do evento. --------------------------------------------------------- 

13 – LIONS CLUBE DE VAGOS – PEDIDO DE SUBSÍDIO – Presente o ofício do Lions Clube de Vagos, 

datado de 7/11/2006, a solicitar a atribuição de um subsídio destinado às actividades da Associação. ------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir o subsídio no valor de 700,00 €, destinado à  

realização da  acção  “Eu Sou Vigilante da Floresta”. -------------------------------------------------------------------------- 

14 – ADV – ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE VAGOS – ALL STAR/2006 – PEDIDO DE SUBSÍDIO – A 

Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir o subsídio no valor de 10 000,00 € destinado à realização 

do Jogo “ ALL STAR/2006”, à Associação Desportiva de Vagos. ------------------------------------------------------------ 

15 – CENTRO CULTURAL E DESPORTIVO DOS TRABALHADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

VAGOS – SUBSÍDIO – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade atribuir ao Centro Cultural e Desportivo 

dos Trabalhadores da Câmara Municipal de Vagos, o subsídio no valor de 15 000,00 € destinado à realização da 

Festa de Natal dos Funcionários. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

16 – LUÍS FILIPE UNIPESSOAL, LDA – OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA – Presente o requerimento da 

firma Luís Filipe Unipessoal, Ldª com sede na Praia da Vagueira, a solicitar a ocupação da via pública numa área 

de 46 m2, junto ao seu estabelecimento, sito na referida Praia da Vagueira. -------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, notificar o requerente para apresentar a planta de 

implantação e projecto do que pretende no prazo de 10 dias, sob pena de não o fazendo a Câmara Municipal de 

Vagos lhe indeferir o presente pedido e proceder à remoção imediata do instalado. --------------------------------------- 

17 – ILHAPLAST, LDA – ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS – RECTIFICAÇÃO DA DELIBERAÇÃO DE 

14 DE JULHO DE 2006 – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, rectificar a sua deliberação de 

14/07/2006, referente à alienação do lote 87 da Zona Industrial de Vagos, à firma Ilhaplast, Ldª, passando a constar 

que “o lote se destina à instalação de uma unidade fabril de raiz para produzir frascos em plástico para a indústria 

farmacêutica” e não à instalação de uma unidade produtiva de tintas termoplásticas para sinalização rodoviária e 

comercialização de máquinas, como por lapso foi referido. -------------------------------------------------------------------- 



  

18 – HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS NA ÉPOCA DO NATAL – A 

Câmara Municipal delibera, por unanimidade, que os estabelecimentos comerciais, da área do Município, estejam 

abertos todos os dias da semana, das 8,00 às 24,00 horas, durante a época do Natal e Ano Novo, sem prejuízo 

daqueles que possuem horário de duração superior. ----------------------------------------------------------------------------- 

19 – TRANSPOSTES ESCOLARES – PAGAMENTO DE 100% DO VALOR DO PASSE – ALUNOS QUE 

FREQUENTAM O 11º ANO – Presentes os pedidos de Rosa de Jesus Felício, residente em Gafanha da Vagueira, 

Messias dos Santos Gamelas, residente em Palhal e Elisabete Maria da Rocha, residente na Gafanha da Vagueira, a 

solicitarem o pagamento do passe escolar dos seus filhos, respectivamente, Lara Sofia Felício Oliveira, Cristina 

Sofia Santos Rocha e Verónica Isabel Rocha Simões, na totalidade (100%) e que frequentam a Escola Secundária 

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

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, assumir os 100% dos Transportes Escolares, dos referidos 

alunos, nos termos das informações sociais constantes dos pedidos. ---------------------------------------------------------- 

20 – PEDIDO DE TRANSPORTE DE TAXI PARA UTENTES QUE FREQUENTAM O CASCI DE 

ÍLHAVO – Presente o processo referente ao transporte de táxi de utentes que frequentam o CASCI em Ílhavo e 

residentes no concelho de Vagos: --------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- 1º - A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, indeferir os pedidos efectuados em nome de Liliana 

Costa Rosa, Luciano dos Santos Faneca, Isabel Cristina Matias da Rocha e Luz Marina Gomes Carvalhais, nos 

termos da legislação em vigor, porquanto os mesmos se acham fora do regime de escolaridade obrigatória, não 

tendo no prazo que lhes foi conferido apresentado qualquer reclamação. ----------------------------------------------------

--------- 2º - Mais delibera, unanimemente, nos termos do Regulamento de Atribuição de Apoio a Estratos Sociais 

Desfavorecidos, conceder de acordo com a informação social, apoio às utentes do CASCI Isabel Cristina Matias da 

Rocha e Luz Marina Gomes Carvalhais, efectuando o transporte em táxi, pela firma Leonel & Carmelinda, Ldª pelo 

preço de 15,00 €/dia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

21 – IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEL – TAXAS PARA O ANO DE 2006 A LIQUIDAR EM 2007 

– RATIFICAÇÃO – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade ratificar o despacho datado de 27/11/2006, 

que ordenou que as taxas do Imposto Municipal sobre Imóveis, para o ano de 2006, nos termos do nº 1, do artº 

112º, do CIMI – Decreto-Lei nº 287/03, de 12 de Novembro sejam as seguintes, tendo em conta que as mesmas 

tinham de ser comunicadas à Direcção-Geral dos Impostos até 30 de Novembro findo: -----------------------------------

--------- Prédios Urbanos – 0,7% ---------------------------------------------------------------------------------------------------

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

--------- Mais delibera solicitar à Assembleia Municipal que ratifique a presente decisão. --------------------------------                                                              

22 – NEVA – NÚCLEO EMPRESARIAL DE VAGOS – CENTRO DE CONVÍVIO PARA APRENDER – 

PEDIDO DE SUBSÍDIO – Presente o ofício do Neva – Núcleo Empresarial de Vagos, datado de 18/10/2006, a 

solicitar a atribuição de subsídio para o “Centro de Convívio para Aprender”, para o ano lectivo 2006/2007. ---------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir o subsídio no valor de 1 280,00 €. ------------------- 

23 – 15ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA PARA O ANO DE 2006 – RATIFICAÇÃO – Nos 

termos do disposto na alínea d) do nº 2 do artº 64º do Decreto-Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada e 

republica pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar a 15ª 

alteração ao orçamento que apresenta tanto nos reforços como nas anulações, o montante de 202 500,00 €,  



  

documento constituído  por 2 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 Decreto-Lei nº 334/82, de 19 de Agosto, vai ficar arquivado 

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

24 – 13ª ALTERAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS PARA O ANO DE 2006 – 

RATIFICAÇÃO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS PARA O ANO DE 2006 – 

RATIFICAÇÃO – Nos termos do disposto na alínea d) do nº 2 do artº 64º do Decreto-Lei nº 169/99, de 18 de 

Setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, ratificar a 13ª alteração ao plano plurianual de investimento que apresenta tanto nas anulações como 

nos reforços, o montante de 75 000,00 €, 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 artº 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 – 16ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA PARA O ANO DE 2006 – RATIFICAÇÃO – 

Nos  termos do disposto na alínea d) do nº2 do artº 64º do Decreto-Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada e 

republicada pele Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar a 16ª 

alteração ao orçamento que apresenta tanto nos reforços como nas anulações, o montante de 103 500,00 €, 

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 artº 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. -------------------------------------------------------------------------------------------

26 - 14ª ALTERAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS PARA O ANO DE 2006 – 

RATIFICAÇÃO – Nos termos do disposto na alínea d) do nº 2 do artº 64º do Decreto-Lei nº 169/99, de 18 de 

Setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a Câmara  Municipal deliberou, por 

unanimidade, ratificar a 14ª alteração ao plano plurianual de investimentos que apresenta tanto nos reforços como 

nas anulações, o montante de 45 000,00 €, 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 artº 5º do Decreto-Lei nº 454362, de 21 de Novembro de 193, na redacção do Decreto-Lei nº 334/82, de 19 de 

Agosto, vai ficar arquivado na pasta anexa ao presente Livro de Actas. ------------------------------------------------------

27 – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ATÉ AO MONTANTE DE 950 000,00 € - Foi 

presente o ofício referência nº 243/06/CIC, datado de 30 de Novembro findo, do Banco BPI, S.A., que anexa o 

contrato de abertura de crédito, destinado a investimentos municipais, até ao montante de 950 000,00 €, pelo prazo 

global de 20 anos, documento que se dá aqui como inteiramente reproduzido e fica 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. ----------------------------------------------------------------------- 

28 – DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO COM O “CONSÓRCIO VENTONORTE” – RATIFICAÇÃO – 

Seguidamente a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar a “Declaração” de compromisso assinado 

pelo Sr. Presidente da Câmara, no dia 29/11/2006, com o “Consórcio Ventonorte” tendo em conta a instalação na 



  

Zona Industrial do Fontão, de uma unidade fabril “Produção de pás e cones de nariz”. -----------------------------------

--------- A referida declaração, que se dá aqui como inteiramente reproduzida e fica cópia arquivada junto à acta da 

presente reunião. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

29 – JUNTA DE FREGUESIA DE OUCA – PEDIDO DE SUBSÍDIO – OBRAS NO CEMITÉRIO DE 

OUCA – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, retirar este ponto da Ordem de Trabalhos, por necessitar 

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

30 – ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL DA FREGUESIA DE SANTO ANDRÉ DE VAGOS – 

PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO – Presente o ofício da Associação Desportiva e Cultural da 

Freguesia de Santo André de Vagos, a solicitar a atribuição de um subsídio para fazer face a despesas de deslocação 

do maestro, e obras efectuadas no campo de jogos. -----------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 10 000,00 €, assim 

distribuído: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- 1 000,00 € para as despesas com o maestro do grupo coral da Associação, referentes aos meses de 

Setembro a Dezembro de 2006; ----------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- 9 000,00 € para as despesas com as obras efectuadas nas instalações desportivas. -------------------------------- 

31 – LIGA PORTUGUESA CONTRA O CANCRO – NÚCLEO REGIONAL DO CENTRO – PEDIDO DE 

SUBSÍDIO – Presente o ofício da Liga Portuguesa Contra o Cancro, a informar no seguimento da deliberação da 

Câmara do dia 27/10/2006, que quanto ao rasteio do Cancro da Mama, pretende fazer a substituição do sistema 

actual analógico para o sistema digitalizado, prevendo-se uma verba necessária de 1 418 695,65 €, mais IVA. -------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 5 000,00 €, destinado à 

aquisição do equipamento para a digitalização do “Programa de Rastreio do Cancro da Mama”. ------------------------ 

32 – ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS – CLIDECOR SOLUÇÕES INTEGRADAS PARA INTERIORES, 

LDA – LOTE 90 – Presente o ofício da firma Clidecor Soluções Integradas para Interiores, Ldª a informar que com 

referência à aquisição do lote 90 da Zona Industrial, pretendem recorrer a financiamento bancário (leasing). 

Solicitam autorização para que a escritura seja efectuada em nome de entidade bancária. --------------------------------

--------- A Câmara Municipal, delibera, por unanimidade, informar que autoriza que a escritura de compra e venda 

seja efectuada em nome de entidade bancária a designar pela firma, para efeito de financiamento. ---------------------- 

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

ALARGAMENTO DE PASSEIO – INDEMNIZAÇÃO PELA OCUPAÇÃO ADMINISTRATIVA – 

RATIFICAÇÃO – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Vice-Presidente, 

Dr. Carlos Manuel Simões das Neves, datado de 13/11/06, que ordenou o pagamento da importância de 2 000,00 € 

ao Sr. Dorindo Manuel Domingues Costa, residente no lugar do Lugar, freguesia de Covão do Lobo, com referência 

à ocupação administrativa de 60m2 de terreno, do seu prédio urbano registado sob o artº 119, da freguesia de Santa 

Catarina, destinados ao alargamento do passeio norte de acesso ao Complexo Social da Instituição mencionada em 

epígrafe. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

34 – TERRENOS DA 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 terrenos sitos na freguesia de Santo André de Vagos e 

proceder à ocupação administrativa dos mesmos, para efeitos de aí construir os armazéns municipais: ----------------- 



  

--------- 1 – Carmelinda Costa, residente no lugar de Vergas, terreno com a área de 2 069,00 m2, a confrontar do 

Norte com caminho, do Sul com Manuel da Zeferina, do Nascente com José Creoulo Prior e do Poente com Manuel 

Alves, pelo valor de 15 517,50 €; --------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- 2 – Guiomar de Jesus Seixeiro, residente no lugar de Vigia, freguesia de Santo André de Vagos, terreno 

com a área de 507,00 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, pelo valor de 3 802,50 € ; -------------------------

--------- 3 – José António, casado com Edite Fresca de Jesus, residentes no lugar de Vergas, freguesia de Santo 

André de Vagos, terreno com a área de 330,00 m2, a confrontar do Norte com Estrada, do Sul com Maria Soledade 

Brites Novo, e do Nascente e Poente com estrada, pelo valor de 2 475,00 €; ------------------------------------------------

--------- 4 – Edmundo Alves e Isolina Ferreira Seixeiro, residentes no lugar de Vergas, freguesia de Santo André de 

Vagos, um terreno com a área de 600,00 m2, a confrontar do Norte com estrada, do Sul com Joaquim Hilário, do 

Nascente com Francisco Ferreira Seixeiro e do Poente com Horácio Luís Alentejeiro, pelo valor de 4 500,00 €. -----

35 – REGULAMENTO MUNICIPAL DA URBANIZAÇÃO E DA EDIFICAÇÃO – ACTUALIZAÇÃO DE 

TAXAS PARA O ANO DE 2007 – Nos termos e para efeitos do nº 2, do artº 92º do R.M.U.E. a Câmara 

Municipal delibera, por unanimidade, aprovar a proposta de actualização das taxas para vigorarem no ano de 2007, 

actualização calculada com base nos dados do Instituto Nacional de Estatística com referência ao mês de Outubro 

de 2006, que foi de 3,1 %. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- O referido documento, que se dá aqui como inteiramente reproduzido, fica a fazer parte integrante da 

presente acta. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

36 – REGULAMENTO DOS SISTEMAS PÚBLICOS E PREDIAIS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E 

DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS – ACTUALIZAÇÃO DE TAXAS PARA O ANO DE 2007 – Nos 

termos e para efeitos dos artºs 70º e 71º do Regulamento dos Sistemas Públicos e Prediais de Distribuição de Água 

e Drenagem de Águas Pluviais, a Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar a proposta de actualização 

das taxas e tarifas para vigorarem no ano de 2007, actualização calculada com base nos dados do Instituto Nacional 

de Estatística com referência ao mês de Outubro de 2006, que foi de 3,1%. -------------------------------------------------

--------- O referido documento, que se dá aqui como inteiramente reproduzido, fica a fazer parte integrante da 

presente acta. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

37 – REGULAMENTO SOBRE O LICENCIAMENTO DE ACTIVIDADES DIVERSAS, PREVISTAS NO 

DECRETO-LEI Nº 264/2002, DE 25 DE NOVEMBRO, E NO DECRETO-LEI Nº 310/2002, DE 18 DE 

DEZEMBRO – TRANSFERÊNCIA PARA AS CÂMARAS MUNICIPAIS DE COMPETÊNCIA DOS 

GOVERNOS CIVIS – ACTUALIZAÇÃO DE TAXAS PARA O ANO DE 2007 – Nos termos e para efeitos do 

nº 1, do artº 79º do Regulamento em epígrafe, a Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar a proposta  

de actualização calculada com base nos dados do Instituto Nacional de Estatística com referência ao mês de 

Outubro de 2006, que foi de 3,1%. -------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- O referido documento, que se dá aqui como inteiramente reproduzido, fica a fazer parte integrante da 

presente acta. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

38 – 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 10/11/2006 a 

05/12/2006, cuja relação descriminada dos mesmos é dada aqui como inteiramente reproduzida junto à minuta da 



  

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

39 – PAGAMENTOS – A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar os pagamentos constantes da 

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

B – OBRAS MUNICIPAIS 

1- CONSTRUÇÃO DO BAIRRO DR. PEDRO GUIMARÃES – FISCALIZAÇÃO – FACTURA Nº 

2006100091, DA FIRMA FMS-FERREIRA & MOREIRA – ARQUITECTURA E ENGENHARIA, LDA – 

Presente a informação técnica datada de 20/10/2006, referente à actualização mensal da factura da firma 

mencionada em epígrafe, respeitante à fiscalização da obra de “Construção do Bairro Dr. Pedro Guimarães”. 

Presente também a informação jurídica datada de 26/10/2006. ----------------------------------------------------------------

--------- Face ao estipulado no Programa de Concurso, Caderno de Encargos e ao constante na proposta apresentada 

pela requerente em sede de concurso, não se prevê a actualização do preço com base nas taxas de inflação ou em 

qualquer outra base. Assim sendo a Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ser sua intenção indeferir o 

requerido e notificar a mesma para se pronunciar, querendo, nos prazos e termos estabelecidos nos artºs 100º e 101º 

do C.P.A.. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2 – RECUPERAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DO 1º CEB DE SOZA – PROCº Nº 6.2.2-8/2005 – Presente a 

informação técnica datada de 16/11/2006, a dar conhecimento que na obra de “ Recuperação e Beneficiação do 1º 

CEB de Soza” verificou-se, após medições finais, que alguns artigos não tem quantidades suficientes, pelo que 

existem trabalhos a mais no valor de 1 069,42 €. --------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar os trabalhos a mais no valor de 1 069,42 €, mais 

IVA, conforme informação técnica. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3 – ARRANJOS EXTERIORES DO COMPLEXO DESPORTIVO DO COVÃO DO LOBO – PROCº Nº 

6.2.2-16/2004 – AUTO DE RECEPÇÃO PROVISÓRIA – Presente o auto de recepção provisória da obra 

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

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, homologar o referido auto. ------------------------------------- 

4 – ARRANJOS EXTERIORES DO COMPLEXO DESPORTIVO DO COVÃO DO LOBO – PROCº Nº 

6.2.2-16/2004 – CONTA FINAL DA EMPREITADA – Presente a conta final da empreitada mencionada em 

epígrafe. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

5 – ESCOLA DO 1º CEB DE CALVÃO – PROCº 6.2.2-07/2005 – Presente a informação técnica datada de 

16/11/06, e dar conhecimento que estando a obra supramencionada concluída, após medições finais verificou-se 

que alguns artigos não tem quantidades suficientes, pelo que existem trabalhos a mais no valor de 16 770,10 €. -----

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar os trabalhos a mais no valor de 16 770,10 €, mais 

IVA, e dispensar, ao abrigo do nº3, do artº 45º, do Decreto-Lei nº 59/99, de 2 de Março, o estudo realizado por 

entidade externa e independente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

6 – REQUALIFICAÇÃO URBANA DO CENTRO DE SANTA CATARINA – REFORMULAÇÃO DO 

ESTUDO PRÉVIO SUBMETIDO A DISCUSSÃO PÚBLICA PROJECTO DE ARQUITECTURA – 

Presente o projecto de arquitectura da obra “Requalificação Urbana do Centro de Santa Catarina”, a Câmara 

Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o projecto. ----------------------------------------------------------------------

7 – PROJECTO DE REGULAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS – A Câmara Municipal 



  

delibera, por unanimidade, revogar a sua deliberação de 28/7/2006, que aprovou o “ Projecto de Regulamento de 

Resíduos Sólidos Urbanos”, nos termos do Decreto-Lei nº 239/97, de 9 de Setembro e aprovar a presente “Proposta 

de Regulamento de Resíduos Sólidos Urbanos”, de acordo com o Decreto-Lei nº 178/2006, de 5 de Setembro. ------

--------- Mais delibera, submeter a inquérito público o presente projecto de Regulamento. --------------------------------    

8 – CAMPO DE JOGOS DA LAVANDEIRA – APROVAÇÃO DO PROJECTO – Presente o Projecto de 

arquitectura do “ Campo de Jogos da Lavandeira”, a Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o 

referido projecto e remetê-lo a parecer da Autoridade Sanitária. --------------------------------------------------------------  

C – OBRAS PARICULARES 

1 – PARADI – SUPERMERCADOS, LDA – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROCº Nº 117/06 – Presente o 

processo de informação prévia de que é requerente a firma Paradi - Supermercados, Ldª com sede em Vagos, a 

solicitar informação sobre a viabilidade de construção de um armazém de produtos alimentares, no lugar e freguesia 

de Soza. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar a presente informação prévia, nas condições da 

informação técnica datada de 11/10/2006. ----------------------------------------------------------------------------------------

--------- Mais delibera, nos termos do artº 34º, nº 1, alínea c) do Regulamento do P.D.M. reconhecer a presente 

pretensão como equipamento privado de interesse local, porquanto a dimensão do projecto tem impacto a nível 

económico local e regional enquanto gerador de emprego e aglutinador de actividades económicas, como a 

produção agrícola e os serviços, a nível de ambiente, com impacto positivo porquanto propõe a localização fora do 

espaço urbano e junto do “Nó do Fontão da A 17”, e por fim, a nível social porquanto promove emprego não 

qualificado excedente do abandono de actividades domésticas e agrícolas, podendo pois ser considerado um 

equipamento privado de interesse local, destinado à prestação de serviços de carácter económico, tal como vem 

definido no “ Vocabulário de Termos e Conceitos do Ordenamento do Território da DGOTDU. ” ----------------------

--------- Mais delibera, unanimemente, autorizar a localização em área agro-florestal e condicionar a mesma à 

definição pela Câmara Municipal do traçado da via que liga a E.R. -333 à A 17. ------------------------------------------

2 – EMÍDIO ÓSCAR SILVA FRANCISCO – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROCº Nº 108/06 – 

RATIFICAÇÃO – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente da 

Câmara datado de 09/11/2006, que aprovou o processo de informação prévia mencionado em epígrafe, sem a 

aplicação do ponto 2 da informação técnica datada de 24/10/2006. -----------------------------------------------------------

3 – FLORINDO & FILHOS, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA – INFORMAÇÃO PRÉVIA – 

PROCº Nº 126/06 – Presente o processo nº 126/06 de informação prévia de que é requerente a firma Florindo & 

Filhos, Sociedade de Construções, Ldª com sede no lugar e freguesia de Ouca, que pretende construir uma moradia 

e anexos, em Vagos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

datada de 11/10/2006. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4 – ROSA DE JESUS LOURO – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROCº Nº 125/06 – Presente o processo nº 

125/06 de informação prévia de que é requerente Rosa de Jesus Louro, residente em Vagos, que pretende construir 

uma moradia e anexos, em Vagos. -------------------------------------------------------------------------------------------------

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

datada de 03/11/2006. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                              



  

5 – ANTÓNIO MARIA ROCHA – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROCº Nº 49/06 – Presente o processo nº 

49/06 de informação prévia de que é requerente António Maria Rocha, residente em Lombomeão, que pretende 

construir um edifício bifamiliar, num terreno sito em “ Arneiros”, freguesia de Vagos. -----------------------------------

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

datada de 03/11/2006. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6 – JOÃO CARLOS FERREIRA NEVES – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROCº Nº 146/06 – Presente o 

processo nº 146/06 de informação prévia de que é requerente João Carlos Ferreira Neves, residente em Parada de 

Baixo, que pretende construir uma moradia unifamiliar, anexos e muros, em Parada de Baixo. --------------------------

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

datada de 06/11/2006. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7 – LINO RIBEIRO UNIPESSOAL, LDA – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROCº Nº 129/06 - Presente o 

processo nº 129/06 de informação prévia de que é requerente Lino Ribeiro Unipessoal, Ldª, com sede em Ponte de 

Vagos, que pretende construir uma moradia unifamiliar e anexos, no lugar de Riotinto, Ouca. --------------------------

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

datada de 06/11/2006. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8 – MARIA LA-SALETE COSTA MARQUES – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROCº Nº 133/06 – Presente o 

processo nº 133/06 de informação prévia de que é requerente Maria La-Salete Costa Marques, residente em 

Cabecinhas, que pretende construir uma moradia, garagem e muros, no lugar de Choca do Mar, Calvão. --------------

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

datada de 13/11/2006. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9 – MANUEL SILVA DIAS E GLÓRIA DOS ANJOS ALVES ROCHA – PROCº Nº 155/06 -  Presente  o 

processo nº 155/06 de informação prévia de que são requerentes Manuel Silva Dias e Gloria dos Anjos Alves 

Rocha, residentes na Gafanha da Boa-Hora., que pretendem construir uma moradia, composta por cave, rés-do-chão 

e 1º piso, na Gafanha da Boa-Hora. ---------------------------------------------------------------------------------------------- -

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

datada de 14/11/2006. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10 – ANTÓNIO JORGE MALTA JULIÃO – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROCº Nº 167/06 – Presente o 

processo nº 167/06 de informação prévia de que é requerente António Jorge Malta Julião, residente na Lomba, que 

pretende construir uma moradia, garagem e muros, no referido lugar da Lomba. -------------------------------------------

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

datada de 14/11/2006. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11 – MARIA LÚCIA ROCHA SANTOS – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROCº Nº 142/06 – Presente o 

processo nº 142/06 de informação prévia de que é requerente Maria Lúcia Rocha Santos, residente em Santa 

Catarina, que pretende construir uma moradia, anexos e muros, no lugar de Igreja Velha, Covão do Lobo. ------------

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

datada de 06/11/2006. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12 – ISIDRO RIBEIRO, MANUEL RIBEIRO JORGE E MANUEL EVANGELISTA DE OLIVEIRA – 

CONSTRUÇÃO EM PARCELA A DESTACAR – PROCESSO Nº 05/1997 – Presente o processo de destaque 

nº 05/1997, de que são requerentes Isidro Ribeiro, Manuel Ribeiro Jorge e Manuel Evangelista de Oliveira, todos 



  

residentes em Canto de Calvão, que pretendem o destaque de uma parcela de terreno, destinada à construção de 

uma casa de habitação, num prédio sito em Canto de Calvão. -----------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido, conforme informação técnica datada de 

08/11/2006. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13 – JOÃO BATISTA DOS SANTOS – CONSTRUÇÃO EM PARCELA A DESTACAR – PROCESSO Nº 

32/2003 – Presente o processo de destaque nº 03/2003, de que é requerente João Batista dos Santos, residente na 

Lomba, que pretende o destaque de uma parcela de terreno, destinada à construção de uma casa de habitação, num 

prédio sito na Vila de Vagos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

datada de 03/11/2006. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14 – MIGUEL AUGUSTO FERREIRA BICHO – CONSTRUÇÃO IMPLANTAÇÃO DE MURO DE 

VEDAÇÃO – PROCESSO Nº 09/2005 – Presente o processo de obras mencionado em epígrafe, bem como um 

requerimento a solicitar a construção de um muro de vedação no terreno onde se encontra implantada a moradia, 

sendo o alinhamento para a construção do mesmo efectuado pelos muros contíguos, comprometendo-se o 

requerente a ceder à Câmara Municipal o terreno necessário para fazer o alargamento da via, com ónus de renúncia, 

a qualquer benfeitoria efectuada no terreno. --------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aceitar o ónus de renúncia apresentado pelo requerente e 

autorizar a implantação dos muros de vedação conforme o proposto. --------------------------------------------------------  

15 – FERRO & RIBEIRO SA – PROCESSO DE OBRAS PARTICULARES – PROCº 119/2006 – Presente o 

processo de obras nº 119/2006, de que é requerente a sociedade Ferro & Ribeiro, S. A., com sede na Gafanha do 

Areão que pretendem um edifício de habitação colectiva num lote de terreno, sito no loteamento 1/93, da Câmara 

Municipal de Vagos, na Praia da Vagueira. ---------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, garantir a execução das obras de urbanização relativas ao 

seu alvará de loteamento nº 1/93, de 23/04/1993, na Praia da Vagueira. -----------------------------------------------------

--------- Mais delibera, remeter ao Departamento de Obras Públicas, para que se proceda à elaboração dos projectos 

necessários e posterior execução das obras de infraestruturas. -----------------------------------------------------------------

16 – DOMINGOS DA CONCEIÇÃO FERREIRA DINIS – PROCESSO DE OBRAS PARTICULARES – 

PROCº Nº 169/2006 – Presente o processo de obras nº 169/06, de que é requerente Domingos da Conceição 

Ferreira Dinis, residente em Calvão, que pretende construir um estabelecimento industrial, no referido lugar de 

Calvão. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, considerar de interesse a localização proposta, porquanto, 

nos termos do artº 34º, nº1, alínea c), do Regulamento do P.D.M. de Vagos, a presente pretensão se constitui num 

equipamento privado de interesse local, porquanto a dimensão do projecto tem impacto local e regional, quer a 

nível económico, enquanto gerador de emprego e motor da prestação de serviços, a nível de ordenamento e 

ambiente, enquanto propõe a sua localização fora do aglomerado urbano e, sendo servido por uma via que 

futuramente ligará ao “Nó da A 17 em Santo André” e, ainda, a nível social porquanto surge num espaço cuja a 

agricultura, actividade outrora predominante, se acha em estado de abandono, absorvendo mão de obra não 

qualificada daí proveniente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Por outro lado, a dimensão do citado projecto garante ainda para o Município de Vagos a sua projecção no 



  

mercado nacional e para o mercado externo, porquanto o mesmo se propõe produzir para centros comerciais e 

hotéis das zonas de Lisboa, Porto e Algarve, e ainda, para o mercado Francês, constituindo-se desta forma o 

presente projecto num equipamento privado destinado à prestação de serviços de carácter económico, tal como vem 

definido no “Vocabulário de Termos e Conceitos do Ordenamento de Território da DGOTDU”. -----------------------

17 – ROSA DE JESUS – LOTEAMENTO URBANO – PROCº 10/1994 – REVOGAÇÃO DA 

DELIBERAÇÃO DE 24/02/1997 – Presente o requerimento de Rosa de Jesus, residente em Santa Catarina, a 

solicitar fotocópia do alvará de loteamento, requerido em nome de João Augusto Oliveira e em seu próprio nome. --

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, revogar a deliberação de 24 de Fevereiro de 1997, 

porquanto a mesma jamais produziu efeitos enquanto não notificada ao requerente, e nos termos do parecer 

jurídico, datado de 13/11/2006, mais delibera certificar a validade do loteamento (alvará de loteamento nº 1/95, de 

10/04/1995). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18 – GAMA & TENDEIRO – CONSTRUÇÕES, LDA – LOTEAMENTO URBANO – PROCº Nº 10/2006 – 

Presente o processo de loteamento nº 10/2006, de que é requerente a firma Gama & Tendeiro, Construções, Ldª, 

com sede na Gafanha da Boa-Hora, que pretendem proceder ao loteamento de um terreno sito no lugar de 

Carregosa. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar a operação de loteamento, nos termos do parecer 

técnico datado de 23/10/2006 e notificar a requerente a requerer as obras de urbanização. -------------------------------

19 – LICÍNIO RAMOS, LDA E MUNICÍPIO DE VAGOS – LOTEAMENTO URBANO – PROCº Nº 7/2003 

– Presente o processo de loteamento de que são requerentes a firma Licínio Ramos, Ldª e o Município de Vagos, 

com referência a um terreno sito na Vila de Vagos.------------------------------------------------------------------------------

--------- Tendo em consideração o deliberado em 12/04/06 e tendo o requerente em 10/11/2006 aceite essa 

deliberação que estabelece as condições de divisão de compropriedade e aprova a operação de loteamento, a 

Câmara Municipal delibera, por unanimidade, nos seguintes termos: --------------------------------------------------------

--------- 1 – Notificar o comproprietário, a firma Licínio Ramos, Ldª, a apresentar os projectos das obras de 

Urbanização; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- 2 – Após a aprovação de todos os projectos, da emissão do alvará de loteamento e da efectiva execução das 

obras de urbanização que vierem a ser aprovadas, notificar o mesmo para a outorga da escritura de divisão dos lotes 

titulados pelo alvará que vier a ser emitido e pelos valores constantes da indemnização fixada. ------------------- 

20 – PREDIAQUE – SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA – LOTEAMENTO URBANO – PROCº Nº 

22/90 – Presente o processo de loteamento nº 22/90 de que é requerente a firma Prediaque – Sociedade de 

Construções, Ldª, com sede na Praia da Vagueira. ------------------------------------------------------------------------------

--------- 1 – Atendendo a que na Praia da Vagueira não existe rede pública de abastecimento de gás e que os 

loteamentos devem assegurar esse fornecimento havendo lugar à localização na área do loteamento dos respectivos 

depósitos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- 2 – Considerando que as obras de urbanização em causa são da competência do loteador devendo ser, em 

primeira mão, por si executadas e porque nos termos do artº 47º, nº 2, do Regulamento do P.P. da Praia da 

Vagueira, excepcionalmente, podem ser permitidas desde que não prejudiquem a circulação de peões e se integrem 

no espaço verde urbano, a Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aceitar provisoriamente a localização 

proposta par o reservatório de gás, devendo o mesmo dar cumprimento a todas as disposições legais e de segurança 



  

previstas na Portaria nº 462/2001, de 8 de Maio e, ordenar à requerente a execução do Parque Infantil dentro da área 

prevista no Plano de Pormenor e no loteamento, respeitando a legislação em vigor, Decreto-Lei nº 379/97. -----------

21 – LEONEL AUGUSTO PINTO E MARIA ALICE DE ALMEIDA NEVES PINTO – RECLAMAÇÃO 

CONTRA ESTÁBULO EM OUCA PERTENCENTE A ALBINA MARIA DA ROCHA GONÇALVES 

COSTA – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, retirar este ponto da Ordem de Trabalhos, por 

necessitar de esclarecimentos adicionais. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

22 – COSTASITUR – EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS, LDA – DECLARAÇÃO DE INTERESSE 

PÚBLICO – Presente o ofício da Firma Costasitur – Empreendimentos Turísticos, Ldª, com sede na Praia da 

Vagueira, a solicitar declaração de interesse público, com referência ao “Conjunto Turístico, Desportivo e de 

Lazer”, sito na referida Praia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, solicitar à requerente que apresente o projecto do 

equipamento acima mencionado, para que a Autarquia possa deliberar o interesse público. ------------------------------

23 – MOTA PASTAS – CERÂMICAS, SA – LOTEAMENTO URBANO – INFORMAÇÃO PRÉVIA – 

PROCº Nº 189/2006 – Presente o processo de Informação Prévia de loteamento nº 189/2006, de que é requerente a 

sociedade Mota Pastas – Cerâmicas, S.A., com sede na Zona Industrial de Vagos, que pretende a junção dos lotes nº 

4 e 5 da ZIV. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

datada de 22/11/2006. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

24 – MOTA PASTAS – CERÂMICAS, SA – LOTEAMENTO URBANO – PROCº Nº 12/2006 – Presente o 

processo de loteamento nº 12/06, de que é requerente a sociedade Mota Pastas – Cerâmicas, SA, com sede na Zona 

Industrial de Vagos a solicitar a operação de loteamento para junção das parcelas 4 e 5 da ZIV. ------------------------

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

D – DIVERSOS 

1 – CÂMARA DISTRITAL DE MÉ-ZOCHI – S. TOMÉ E PRINCIPE – Presente o ofício nº 54/CDMZ-

GP/2006, da Câmara Distrital de Mé-Zochi a dar conhecimento do novo elenco que irá dirigir durante os próximos 

3 anos a referida Câmara. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara tomou conhecimento, e delibera, por unanimidade, felicitar os novos Órgãos Eleitos. --------------

2 – CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE, CABO VERDE – Presente o ofício nº 693/GP/06 da Câmara 

Municipal de São Vicente a convidar a Câmara Municipal de Vagos a estar presente nas actividades comemorativas 

do Dia do Município de São Vicente que terá lugar no dia 22 de Janeiro de 2007. -----------------------------------------

--------- A Câmara Municipal tomou conhecimento e indicou o Sr. Vice-Presidente, Dr. Carlos Manuel Simões das 

Neves, para estar presente no evento. ----------------------------------------------------------------------------------------------

3 – ANMP – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES – LEVANTAMENTO 

AERO-FOTOGRÁFICO DE CABO VERDE – 2ª FASE – CARTOGRAFIA DIGITAL – A Câmara 

Municipal delibera, por unanimidade, retirar este ponto da Ordem de Trabalhos, por necessitar de esclarecimentos 

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

4 – PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS – GRUPO PARLAMENTAR – LEI DAS FINANÇAS LOCAIS 

– Presente o ofício do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, datado de 16/10/2006, a remeter as 

intervenções proferidas pelos Srs. Deputados Abílio Fernandes e Honório Novo, na Sessão Plenária da Assembleia 



  

da República sobre a Lei das Finanças Locais. -----------------------------------------------------------------------------------

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

5 – ANMP – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES – PROPOSTAS DE LEI DE 

FINANÇAS LOCAIS E DO ORÇAMENTO DE ESTADO PARA 2007 – RESOLUÇÃO DA REUNIÃO DO 

CONSELHO GERAL – Presente o ofício-circular nº 160/2006-AG, datado de 17/11/2006, da A.N.M.P. que anexa 

a “ resolução do Conselho Geral, sobre as propostas da Lei de Finanças Locais e do Ordenamento de Estado 2007, 

sobre o QREN 2007-2013 e sobre as recentes intempéries. ------------------------------------------------------------------- 

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

E – EXTRAS – Apreciados os assuntos incluídos na Ordem do Dia da presente reunião, o Senhor Presidente da 

Câmara Municipal, informou a Câmara Municipal que era importante e urgente a apreciação e decisão sobre os 

assuntos a seguir mencionados, pelo que a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, que os mesmos fossem 

colocados à discussão. Tais assuntos passaram a ser de imediato objecto de deliberação nos termos do artº 83º, da 

Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. -----------------------  

1 – ORÇAMENTO E PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS PARA O ANO DE 2007 – 

APROVAÇÃO – O Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal, Dr. Carlos Manuel Simões das Neves, apresentou o 

Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos da Câmara Municipal para o ano de 2007, Orçamento com uma 

receita igual à despesa de 18 800 475,00 € e Plano Plurianual de Investimentos com a dotação de 9 186 750,00 €, 

documentos que se dão aqui como inteiramente reproduzidos para todos os efeitos legais. -------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por maioria com 6 votos a favor (do Sr. Presidente da Câmara e dos Srs. 

Vereadores, Dr. Carlos Manuel Simões das Neves, Fernando Ferreira Capela, Drª Albina Maria de Oliveira Rocha, 

Engº Vítor de Oliveira Santos e Dr. Marco António Ferreira Domingues) e uma abstenção (do Sr. Vereador Dr. 

Manuel Augusto da Silva Frade) aprovar e propor à Assembleia Municipal a aprovação dos documentos. ------------

2 – PARQUE DESPORTIVO E DE LAZER DA PONTE DE VAGOS – AQUISIÇÃO DE TERRENOS – A 

Câmara Municipal delibera, por unanimidade, adquirir a Maria dos Anjos de Jesus, Manuel Adérito Neto, Maria 

Celeste Estima de Oliveira, Maria Natália de Jesus Neto Lucas e Manuel Rodrigues Lucas, todos residentes em 

Vagos, pelo preço global de 75 720,00 €, os seguintes terrenos: --------------------------------------------------------------

--------- Prédio rústico, inscrito na matriz sob o artº nº 1998 da Freguesia de Ponte de Vagos, sito em Canto de 

Baixo; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Prédio rústico, inscrito na matriz sob o artº nº 2020 da Freguesia de Ponte de Vagos, sito no lugar de Canto 

de Baixo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 – PARQUE DESPORTIVO E DE LAZER DA PONTE DE VAGOS – TERRENOS – A Câmara Municipal 

delibera, por unanimidade, aceitar a cedência proposta pelos proprietários abaixo mencionados, dos terrenos sitos 

na Freguesia de Ponte de Vagos e proceder à ocupação administrativa dos mesmos, para efeitos de aí construir o 

Parque Desportivo e de Lazer da Ponte de Vagos: -------------------------------------------------------------------------------

--------- 1 – Manuel Fernando Lopes, casado com Estelina de Jesus, residentes na Rua Direita do Vale, 56, 

freguesia de Ponte de Vagos, os seguintes prédios rústicos, pelo valor global de 8 520,00 €. -----------------------------

--------- a) – Terreno inscrito na matriz predial rústica, sob o artº 2677, da freguesia de Ponte de Vagos, a confrontar 

do Norte com Manuel Arada, do Sul com Manuel Francisco Simões, do nascente com caminho e do Poente com 

vala; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



  

--------- b) – Terreno inscrito na matriz predial rústica, sob o artº 2678, da freguesia de Ponte de Vagos, a confrontar 

do Norte com João António da Conceição do Sul com António Francisco Júnior, do Nascente com caminho e do 

Poente com vala. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- 2 – Vitalina dos Santos das Neves, casada com Rui Manuel Oliveira Novo, residente na Rua de Santo 

António, nº 58, no ligar de Canto de Baixo, freguesia de Ponte de Vagos, os seguintes terrenos, pelo preço global de 

5 500,00 €: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- a) – Terreno inscrito na matriz predial rústica, sob o artº 1846, da Freguesia de Ponte de Vagos, a 

confrontar do Norte com Bernardino de Almeida, do Sul com vala do Nascente com rio e do Poente com caminho; -

--------- b) – Terreno inscrito na matriz predial rústica, sob o artº 1848, da freguesia de Ponte de Vagos, a confrontar 

do Norte com Amadeu dos Santos Carapinho, do Sul com Bernardino de Almeida, do nascente com rio e do Poente 

com vala. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- 3 – Júlia de Jesus, viúva, Wilma José Matias de Jesus, solteiro, maior, residentes na Rua da Fonte Velha, 

nº 25, no lugar de Cabecinhas, freguesia de Calvão e Lilia Maritza Matias Teixeira, casada com Ângelo Manuel 

Frade Teixeira, residentes na Venezuela, um prédio rústico inscrito na matriz predial sob o artº 645, da freguesia de 

Ponte de Vagos, com a área de 900 m2, a confrontar do Norte com caminho, do Sul com Manuel Carvalhais Júnior, 

do Nascente com António Carvalhais e do Ponte com António Rocha, pelo valor de 6 000,00 €. ------------------------

--------- 4 – Alice Simões, divorciada, residente na Rua 5 de Outubro, no lugar e freguesia de Santa Catarina, um 

prédio rústico inscrito na matriz predial sob o artº 2929, da freguesia de Ponte de Vagos, com a área de 2 100 m2, a 

confrontar do Norte com Manuel Augusto Martins, do Sul com estrada, do Nascente com vala e do Poente com 

ribeiro, pelo valor de 7 500,00 €. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- 5 – Maria de Fátima de Jesus Martins Marabuto e marido Jorge Manuel da Conceição Marabuto, 

residentes na Rua do Sambal, nº 29, no lugar de Canto de Baixo, freguesia de Ponte de Vagos, 2/3 de um prédio 

rústico inscrito na matriz predial sob o artº 1830, da freguesia de Ponte de Vagos, com a área de 1 610 m2, a 

confrontar no seu todo do Norte e Sul com vala, do nascente com herdeiros de Manuel Marques Manco e do Poente 

com herdeiros de Manuel Carapinho, pelo valor de 6 000,00 €. ---------------------------------------------------------------

4 – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VAGOS – PEDIDO DE APOIO PARA CRIANÇA INVISUAL – 

Presente o ofício nº 2350, datado de 28/11/2006, a solicitar o transporte ou pagamento de quilómetros (30km), para 

tornar possível a deslocação à CERCIAV da aluna Cristiana de Jesus Conde, que frequenta o 4º Ano da 

Escolaridade na EB1 da Vigia, para efectuar treinos de orientação e mobilidade, às quintas-feiras. ---------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, efectuar o pagamento da deslocação, na importância de 

11,10 € por semana, à mãe da aluna, devendo a mesma apresentar, mensalmente, o justificativo da frequência 

semanal no estabelecimento em causa. --------------------------------------------------------------------------------------------

--------- E quando eram cerca das 20,10 horas, ausentou-se da sala de reuniões a Srª Vereadora Drª Albina Maria de 

Oliveira Rocha, por motivos particulares. As deliberações que se seguem passam a não contar com a participação e 

votação da Srª Vereadora. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

5 – CRIAÇÃO DE EMPRESA PARA GESTÃO DE PARQUES EMPRESARIAIS – A Câmara Municipal 

delibera, por unanimidade, liderar o projecto de criação de empresa constituída por capital público/privado, sob a 

forma jurídica de Sociedade Anónima, para gerir a construção e administração dos Parques Empresariais do 

Concelho de Vagos, nomeadamente o Parque Empresarial do Fontão, nas seguintes condições: -------------------------



  

--------- A sociedade terá um capital inicial igual a 50 000,00 €, subscritos por acções nominais de 50,00 €/cada, 

juntamente com o NEVA-Núcleo Empresarial de Vagos, o CEC – Conselho Empresarial do Centro, o Colégio 

Nossa Senhora da Apresentação de Calvão e a Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de 

Vagos, detendo o Município uma participação até 49,99% e de acordo com a proposta do “Pacto Social” que aqui 

se dá como inteiramente reproduzido e fica cópia anexa à presente acta. ----------------------------------------------------

--------- Mais delibera solicitar autorização à Assembleia Municipal para o efeito. ----------------------------------------- 

6 – ACASA – SUBSTITUIÇÃO POR SEGURADORA – Presente a proposta do Sr. Vereador Dr. Carlos Manuel 

Simões das Neves, que a seguir se transcreve. -----------------------------------------------------------------------------------

--------- “ Não sendo intenção do Executivo Camarário cortar com algumas regalias usufruídas pelos funcionários, 

também não pode ficar indiferente a alguns custos, que por serem significativos carecem de maior atenção. ----------

--------- Assim, analisando o custo – benefício da ACASA, facilmente se chega à conclusão que há necessidade de 

encontrar uma alternativa economicamente viável, sem prejuízo de acautelar os interesses dos funcionários, desta 

autarquia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Situação actual do quadro de pessoal da Câmara Municipal + contratados + políticos: --------------------------

---------- Número de funcionários:196 ---------------------------------------------------------------------------------------------

---------- Funcionários com ADSE:169 --------------------------------------------------------------------------------------------

---------- Funcionários com ADSE+Seg. Social:27 ------------------------------------------------------------------------------

---------- A descontar para a ACASA:160 -----------------------------------------------------------------------------------------

---------- O custo com a ACASA para 2007 é de cerca de 110.000,00€ e corresponde apenas a comparticipações 

sobre 160 funcionários. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- O custo estimado nas companhias de seguros consultadas, exactamente para as mesmas coberturas e para a 

totalidade dos funcionários, é de 70.000,00€. ------------------------------------------------------------------------------------

--------- A situação financeira da ACASA também não é a melhor, havendo algum risco para a autarquia. ------------

--------- Assim, proponho que seja rescindido o acordo que a Câmara Municipal de Vagos tem com a ACASA, com 

efeitos a partir do final do corrente ano. -------------------------------------------------------------------------------------------

--------- O Vereador, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Carlos Neves” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, concordar com o proposto e contratar seguro para 

cobertura da totalidade dos funcionários, com referência às despesas e benefícios que hoje são suportados pela 

ACASA, e funcionários aposentados que hoje usufruam do serviço da ACASA. ------------------------------------------- 

--------- 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 20,30 horas.--------------------------------------------------------------------- 

  


