
 

 

ACTA Nº 24 

Acta da Reunião Ordinária do dia 22 de Dezembro de 2006 

--------- No dia 22 de Dezembro de 2006, pelas catorze horas e cinquenta minutos, no Edifício dos Paços do 

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

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

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

Silva Frade, Senhor Fernando Ferreira Capela, Engenheiro Vitor Oliveira Santos e Dr. Marco António Ferreira 

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

Administrativa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ORDEM DO DIA 

A - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 

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

Dezembro de 2006, o qual acusa um saldo em dinheiro de 933 538,92 €, a Câmara Municipal dele tomou 

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

2 – LEGISLAÇÃO PUBLICADA: 

Lei nº 53/2006, de 07 de Dezembro de 2006 – Estabelece o regime comum de mobilidade entre os serviços dos 

funcionários e agentes da Administração Pública visando o seu aproveitamento racional. -------------------------------- 

3 – ALIENAÇÃO DE VIATURAS USADAS – HASTA PÚBLICA – (PROCº AL/05/2006) – Quando eram 

cerca das 15,00 horas o Senhor Presidente da Câmara deu por aberto o acto público de arrematação de sete 

“Viaturas Usadas”, tendo-se efectuado a leitura do Edital que anunciava a alienação das viaturas, bem como as 

condições de venda das mesmas. Terminada a leitura o Sr. Presidente questionou os presentes sobre a necessidade 

de se prestarem esclarecimentos sobre o processo. Foram colocadas algumas questões pelo público presente. O Sr. 

Presidente da Câmara prestou os esclarecimentos necessários aos mesmos. -------------------------------------------------

--------- De seguida deu-se início à licitação verbal das viaturas usadas, tendo sido licitadas uma a uma, e a melhor 

oferta pertencido a: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Opel Astra, matrícula 47-18-AV, licitada por Valdemar Resende Gonçalves, residente no lugar de Pereira, 

freguesia de Nogueira, concelho de Cinfães, contribuinte nº 117770680, que se propôs adquirir a viatura por 450,00 

€, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Opel Astra, matrícula 95-59-AA, licitada por Valdemar Resende Gonçalves, residente no lugar de Pereira, 

freguesia de Nogueira, concelho de Cinfães, contribuinte nº 117770680, que se propôs adquirir a viatura por 250,00 

€; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Renault Nevada, matrícula 54-73-CM, licitada por Valdemar Resende Gonçalves, residente no lugar de 

Pereira, freguesia de Nogueira, concelho de Cinfães, contribuinte nº 117770680, que se propôs adquirir a viatura 

por 100,00 €; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Renault R 19, matrícula SJ-09-85, licitada por Baudílio Manuel Pereira Oliveira e Silva, residente na Rua 

do Cardal, nº 15, lugar do Bonsucesso, freguesia de Aradas, concelho de Aveiro, contribuinte nº 199532915, que se 

propôs adquirir a viatura por 100,00 €; --------------------------------------------------------------------------------------------



  

--------- Audi, matrícula QB-65-45, licitada Valdemar Resende Gonçalves, residente no lugar de Pereira, freguesia 

de Nogueira, concelho de Cinfães, contribuinte nº 117770680, que se propôs adquirir a viatura por 550,00 €; --------

--------- Volvo S 70, matrícula 54-41-JS, licitada por Valdemar Resende Gonçalves, residente no lugar de Pereira, 

freguesia de Nogueira, concelho de Cinfães, que se propôs adquirir a viatura por 5 000,00 €; ---------------------------

--------- UMM, Entrepreneur 4X4, matrícula JC-30-04, licitada por Baudílio Manuel Pereira Oliveira e Silva, 

residente na Rua do Cardal, nº 15, lugar de Bonsucesso, freguesia de Aradas, concelho de Aveiro, que se propôs 

adquirir a viatura por 650,00 €. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Seguidamente o Sr. Presidente perguntou aos licitantes se estavam preparados para efectuar o pagamento de 

50% do preço total da venda, os quais responderam que pretendiam efectuar o pagamento na totalidade. --------------

--------- Após ter sido efectuado o pagamento a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, alienar a: ------------

--------- a) – AValdemar Resende Gonçalves, residente no lugar de Pereira, freguesia de Nogueira, concelho de 

Cinfães, as seguintes viaturas: ------------------------------------------------------------------------------------------------------                                

---------● Opel Astra, matrícula 47-18-AV, pelo preço de 450,00 €; ----------------------------------------------------------

---------● Opel Astra , matrícula 95-59-AA, pelo preço de 250,00 €; ---------------------------------------------------------

---------● Renault Nevada, matrícula 54-73-CM, pelo preço de 100,00 €; ---------------------------------------------------

---------● Audi, matrícula QB-65-45, pelo preço de 550,00 €; -----------------------------------------------------------------

---------● Volvo S 70, matrícula 54-41-JS, pelo preço de 5 000,00 €; ---------------------------------------------------------

---------- b) – A Baudílio Manuel Pereira de Oliveira e Silva, residente na Rua do Cardal, nº 15, lugar de 

Bonsucesso, freguesia de Aradas, concelho de Aveiro, as seguintes viaturas: -----------------------------------------------

--------- ● Renault R 19, matrícula SJ-09-85, pelo preço de 100,00 €; --------------------------------------------------------

--------- ● UMM Entrepreneur 4x4, matrícula JC-30-04, pelo preço de 650,00 €. ------------------------------------------

-4 – EMANUEL PEREIRA DINIS – ENVIO DE PROPOSTA PARA AQUISIÇÃO DE VIATURA – A 

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

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

5 – 17ª 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 

republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar a 17ª 

alteração ao orçamento da despesa que apresenta tanto nos reforços como nas anulações, o montante de 213 100,00 

€, 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. ------------------------------------------------------------------------------------------

6 – 15ª 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 15ª alteração ao plano plurianual de investimentos que apresenta tanto nos reforços como 

nas anulações, o montante de 135 000,00 €, 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. ------------------------------------------------------

7 – JUNTA DE FREGUESIA DE FONTE DE ANGEÃO – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO – 

RATIFICAÇÃO - A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Vereador Dr. 

Carlos Manuel Simões das Neves, datado de 15/12/06, que ordenou o pagamento à Junta de Freguesia de Fonte de 

Angeão do subsídio no valor de 10 000,00 €, por conta do subsídio a atribuir para aquisição de terrenos destinados a 

espaço público, rotunda no lugar da Gândara, (O.P. nº 4444 , de 15/12/2006) . ---------------------------------------------

8 – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VAGOS – PROJECTO E-RIA – PEDIDO DE APOIO – Presente o 

ofício nº 1908, de 28/09/2006, do Agrupamento de Escolas de Vagos, a solicitar a atribuição de um subsídio para 

assegurar a gratuitidade do primeiro cartão aos alunos (Implementação do cartão interactivo no âmbito do Projecto 

E-Ria). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 432,29 €.- ------------------

9 – JUNTA DE FREGUESIA DE SOZA – SUBSÍDIO À MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA – Presente 

o ofício da Junta de Freguesia de Soza, datado de 20/12/2006, a solicitar a atribuição de um subsídio, para fazer 

face às despesas da Junta de Freguesia com a aquisição de material informático e mobiliário, tendo em conta o 

Protocolo de Modernização Administrativa, celebrado com a Direcção Geral das Autarquias Locais, assinado em 

Setembro de 2006, que comparticipa 50% do custo global do projecto, correspondente a 7 328,50 € . ------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, subsidiar a Junta de Freguesia de Soza, no valor de 50% 

da parte não financiada, no valor de 3 664,25 €. --------------------------------------------------------------------------------- 

10 – 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 6/12/2006 a 

21/12/2006, cuja relação descriminada dos mesmos é dada aqui como inteiramente reproduzida junto à minuta da 

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

11 – 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 – RECUPERAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DO 1º CEB DE SOZA – PROCESSO Nº 6.2.2-8/2005 – 

PROPOSTA DE TRABALHOS A MAIS – Presente a informação técnica datada de 24/11/2006, a dar a conhecer 

que o empreiteiro da obra mencionada em epígrafe apresentou proposta de preços para trabalhos já executados que 

não estavam  previstos  no  mapa  de  medições,  mas  que foram essenciais à execução da empreitada,  no valor de 

3 005,30 € e que estão sujeitos a revisão de preços nos termos legais em vigor.--------------------------------------------- 

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar os trabalhos a mais, no valor de 3 005,30 €, mais 

IVA. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

05/2004 – AUTO DE RECEPÇÃO PROVISÓRIA -  Presente o auto de recepção provisória da obra mencionada 

em epígrafe, tendo a Câmara Municipal deliberado, por unanimidade, homologar o referido auto. ----------------------   

3 – CONSTRUÇÃO DO RESERVATÓRIO DO COVÃO DO LOBO E CONDUTA ADUTORA – 

PROCESSO Nº 6.2.2-06/2002 – CONTA FINAL DA EMPREITADA – Presente a conta final da empreitada 

mencionada em epígrafe, tendo a Câmara Municipal deliberado, por unanimidade, homologar a referida conta. ------ 



  

4 – CONSTRUÇÃO DO RESERVATÓRIO DO COVÃO DO LOBO E CONDUTA ADUTORA – 

PROCESSO Nº 6.2.2-06/2002 – AUTO DE RECEPÇÃO PROVISÓRIA (TRABALHOS A MAIS – 

CONTRATO ADICIONAL DE EMPREITADA Nº 5) – Presente o auto de recepção provisória, referente ao 

contrato adicional da empreitada nº 5, da obra supra mencionada, tendo a Câmara Municipal deliberado, por 

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

5 – EQUIPAMENTO DE APOIO SOCIAL E ADMINISTARTIVO NA ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS – 

ALTERAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO – Presente a informação técnica datada de 12/12/2006, que anexa a nova 

implantação do edifício da obra “de Equipamento de Apoio Social e Administrativo na Zona Industrial de Vagos” e 

informa que a nova proposta implica que, no que respeita aos arranjos exteriores, estes se encontram 

desactualizados, devendo ser elaborado novo “ Projecto de Arranjos Exteriores”. -----------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, o seguinte: --------------------------------------------------------

--------- 1º - Aprovar a nova proposta de implantação do edifício; ------------------------------------------------------------

--------- 2º - Aprovar a retirada da Empreitada dos Arranjos Exteriores; -----------------------------------------------------

--------- 3º - Remeter ao Departamento de Obras Públicas para elaborara novo projecto de Arranjos Exteriores. ------

6 – FISCALIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA E SAÚDE DA EMPREITADA DE 

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

PROCESSO Nº 6.2.2-06/2006 – SUBSTITUIÇÃO DO FISCAL DA OBRA – Presente a informação técnica 

datada de 30/11/2006, que anexa o ofício datado de 14/11/2006, da firma SAVEC – Sociedade Aveirense de 

Engenharia e Consultadoria, Ldª, a solicitar a substituição do Fiscal da obra mencionada em epígrafe, que passará a 

ser o Sr. Casimiro Manuel da Cruz Ferreira Serrão. -----------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal, delibera, por unanimidade, autorizar a substituição do fiscal, de acordo com a 

informação técnica mencionada. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

7 – BENEFICIAÇÃO DE CRUZAMENTOS DA ESTRADA DE ALTA TENSÃO – PROCESSO Nº 6.2.2-

06/2005 – IMPLANTAÇÃO DE PASSEIOS NO CRUZAMENTO – A Câmara Municipal delibera, por 

unanimidade, retirar este ponto da Ordem de Trabalhos, por necessitar de esclarecimentos adicionais. ----------------

8 – PARAGENS DE AUTOCARRO NA ESCOLA SECUNDÁRIA DE VAGOS E EB 2/3 DR. JOÃO 

ROCHA (PAI) – PROCESSO Nº 6.2.2-09/2005 – AUTO DE RECEPÇÃO PROVISÓRIA – Presente o auto de 

Recepção Provisória da empreitada mencionada em epígrafe, tendo a Câmara Municipal deliberado, por 

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

9 – PARAGENS DE AUTOCARRO NA ESCOLA SECUNDÁRIA DE VAGOS E EB 2/3 DR. JOÃO 

ROCHA (PAI) – PROCESSO Nº 6.2.2-09/2005 – CONTA FINAL – Presente a conta final da empreitada 

mencionada em epígrafe, tendo a Câmara Municipal delibera, por unanimidade, homologar a referida conta. --------- 

10 – DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E PLUVIAIS DE SANTA CATARINA – PROCESSO Nº 6.2.2-

07/2004 - PROPOSTA DE TRABALHOS A MAIS Nº 02 – Presente a informação técnica datada de 06/11/2006, 

a dar a conhecer que na empreitada mencionada em epígrafe, vão existir trabalhos a mais no valor de 4 886,00 €, 

devido ao aparecimento de manilhas junto às habitações que impossibilitam a execução da rede de drenagem de 

águas pluviais. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar os trabalhos a mais no valor de 4 886,00 €, mais 

IVA. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



  

11 – RUA DA LAVANDEIRA À PEDRICOSA (SÔSA) – PROCESSO Nº 6.2.2-15/2000 – RECEPÇÃO 

DEFINITIVA – Presente o auto de recepção definitiva da obra mencionada em epígrafe, tendo a Câmara 

Municipal deliberado, por unanimidade, homologar o referido auto. ---------------------------------------------------------

C – OBRAS PARTICULARES 

1 – JOÃO ADÉRITO SANTOS PARRACHO – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROCº Nº 168/06 – Presente o 

processo de informação prévia nº 168/2006, de que é requerente João Adérito Santos Parracho, residente em Vigia, 

freguesia de Santo André de Vagos, que pretende construir uma moradia unifamiliar e muros, num terreno que 

possui no referido lugar. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

datada de 15/11/06. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2 – JOÃO PAULO SOUSA GONÇALVES E CARLOS ANTÓNIO SOUSA GONÇALVES – 

INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROCº Nº 169/06 – Presente o processo de informação prévia nº 169/06, de que são 

requerentes João Paulo Sousa Gonçalves e Carlos António Sousa Gonçalves, residentes em Quintã, freguesia de 

Santo António de Vagos, que pretendem construir uma moradia e respectivo destaque, num terreno sito na Vila de 

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

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido dos requerentes de acordo com as 

informações técnicas datadas de 14 e 27 de Novembro de 2006, e nas condições que a C.C.D.R.C. vier a impôr. ----

3 – ANTÓNIO MARIA ROCHA – INFORMÇÃO PRÉVIA – PROCº Nº 48/06 – Presente o processo de 

informação prévia nº 48/06, de que é requerente António Maria Rocha, residente em Lombomeão, freguesia de 

Vagos, que pretende a construção de habitação bifamiliar, em Vagos. -------------------------------------------------------

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

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

4 – VITOR ALMEIDA NETO – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROCº Nº 162/06 – Presente o processo de 

informação prévia nº 162/06, de que é requerente Vítor Almeida Neto, residente no lugar e freguesia de Santa 

Catarina, que pretende a construção de habitação unifamiliar e muros de vedação, no referido lugar de Santa 

Catarina. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

datada de 30/11/2006. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5 – CRISTINA MARIA NUNES PIRES – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROCº Nº 166/06 – Presente o 

processo de informação prévia nº 166/06, de que é requerente Cristina Maria Nunes Pires, residente no lugar de 

Lavandeira, freguesia de Soza, que pretende a construção de habitação, anexos e muros, num terreno sito no lugar 

de Fontão, da mencionada freguesia. ----------------------------------------------------------------------------------------------

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

datada de 28/11/2006. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6 – JOSÉ PEDRO MACHADO ALVES AMADO DE AZEVEDO – DESTAQUE DE PARCELA DE 

TERENO – PROCESSO Nº 1/05 – Presente o processo de destaque nº 01/2005, de que é requerente José Pedro 

Machado Alves Amado de Azevedo, residente em Vagos, que pretende o destaque de uma parcela de terreno 

destinada à construção de habitação, num prédio sito em Vagos. -------------------------------------------------------------

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



  

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

7 – JOAQUIM SIMÕES REGALADO E OUTRO – LOTEAMENTO URBANO – PROCESSO Nº 8/06 – 

Presente o processo de loteamento urbano nº 08/2006, de que é requerente Joaquim Simões Regalado e outro, 

residente em Sanchequias, freguesia de Santo André de Vagos, que requer o loteamento de um terreno sito no 

referido lugar de Sanchequias. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

informação técnica datada de 15/11/2006 e notificar o requerente a apresentar os projectos das obras de 

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

8 – DANIEL FERREIRA CAVACO – DESTAQUE DE PARCELA DE TERRENO – PROCESSO Nº 25/06 

– Presente o processo de destaque nº 25/06, de que é requerente Daniel Ferreira Cavaco, residente em França, que 

pretende o destaque de uma parcela de terreno destinada à construção de uma moradia unifamiliar, num terreno sito 

na Parada de Cima, freguesia de Fonte de Angeão. ------------------------------------------------------------------------------

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

datada de 28/11/06. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9 – ANABELA PIMENTA DOS SANTOS – OBRAS PARTICULARES – PROCESSO Nº 194/04 – PEDIDO 

DE AUXILIO PARA A CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO – Presente o processo de obras particulares nº 

194/04, de que é requerente Anabela Pimenta dos Santos, residente em Canto de Calvão, bem como o seu 

requerimento datado de 14/09/2005, a solicitar a isenção do pagamento da taxa da licença, com referência à 

construção de moradia, bem como a informação da técnica superior de Serviço Social. -----------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido de isenção nos termos do previsto no 

Regulamento Municipal de Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos. ------------------------------------------------------- 

10 – ANTÓNIO CARLOS PINHO DE ALMEIDA – INFORMAÇÃO PRÉVIA DE LOTEAMENTO 

URBANO – PROCESSO Nº 14/04 – Presente o processo de informação prévia de loteamento urbano nº 14/04, de 

que é requerente, António Carlos Pinho de Almeida, residente em Águeda, a solicitar informação sobre uma 

operação de loteamento que pretende levar a efeito, num terreno sito em Vagos, de que é comproprietário. -----------

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

datada de 29/03/04. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11 – JOÃO LUIS PINHO SANTOS – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROCESSO Nº 157/05 – Presente o 

processo de informação prévia nº 157/05, de que é requerente João Luís de Pinho Santos, residente no Corgo do 

Seixo de Cima, freguesia de Santo António de Vagos, que pretende a construção de um edifício de habitação 

colectiva e comércio, em Vagos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

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

datada de 26/09/2006, e nos termos do artº 32 nº 4, alínea e) do Regulamento do Plano de Urbanização de Vagos, a 

Câmara Municipal delibera considerar de manifesto interesse, para promover a transformação da área, com vista a 

sua qualificação fixar o número máximo de pisos em 3, uma vez que para a mesma zona e terrenos confinantes a 

Autarquia aprovou para si e para terceiros cérceas superiores e idênticas, respectivamente. ------------------------------

12 – RUI MANUEL SANTOS OLIVEIRA – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROCESSO Nº 71/06 – Presente o 

processo de informação prévia nº 71/06, de que é requerente Rui Manuel Santos Oliveira, residente em Paris, 

representado por Rogério da Ascenção de Jesus, residente na Rua de S. Pedro, Covão do Lobo, que pretende a 



  

construção de uma moradia unifamiliar no lugar da Moita, freguesia de Covão do Lobo. ---------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar na condição de o requerente assegurar na fase de 

projecto de arquitectura um espaço livre na frente do seu prédio para que se possa fazer a inversão de marcha, tal 

como é sugerido no parecer técnico datado de 18/8/2006. ----------------------------------------------------------------------

--------- Quanto à condição de assegurar uma via com perfil de 8 metros, a Câmara Municipal delibera, reconhecer 

ser sua competência fazê-lo junto dos proprietários dos terrenos contíguos com o terreno do requerente o que,  

deverá ser acautelado quando os mesmos pretenderem aí edificar. ------------------------------------------------------------ 

13 – ARMANDO VIANA, LDA – INFORMAÇÃO PRÉVIA DE LOTEAMENTO URBANO – PROCESSO 

Nº 4/06 – Presente o processo de informação prévia de loteamento urbano nº 4/06 de que é requerente a firma 

Armando Viana, Ldª, com sede em Vagos, que pretende informação sobre uma operação de loteamento a levar a 

efeito num terreno sito no Lombomeão, Vagos. ---------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar a informação prévia na condição de estarem 

garantidas a edificabilidade, salubridade e segurança dos lotes contíguos, permitindo ao requerente a construção nos 

termos propostos, face à necessidade de assegurar o alargamento do perfil da via que hoje tem uma largura de 04,00 

metros e se pretende, no futuro, venha a ter 10 metros, o que no terreno do requerente é desde já assegurado. --------

14 – LEONEL AUGUSTO PINTO E MARIA ALICE ALMEIDA NEVES PINTO – RECLAMAÇÃO 

CONTRA ESTÁBULO EM OUCA PERTENCENTE A ALDINA MARIA ROCHA GONÇALVES COSTA 

– No seguimento da deliberação da Câmara Municipal do dia 10/02/2006 e uma vez que os reclamantes Sr. Leonel 

Augusto Pinto e Maria Alice Almeida Neves Pinto, residentes em Ouca apresentaram requerimento datado de 

29/09/2006, a solicitar que a Câmara Municipal ordene a fiscalização das condições em que se continuam a 

verificar as descargas ilegais de efluentes orgânicos e de estrumes provenientes da exploração agro-pecuária junto 

das habitações. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, remeter o processo para a fiscalização, ordenar a vistoria 

pela comissão competente, oficiar-se as entidades conforme o requerido e remeter o processo a parecer do Chefe de 

Divisão Jurídica quanto ao requerido no ponto 2 do requerimento, tudo nos termos da informação técnica datado de 

12/10/2006. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15 – FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE VAGOS – ISENÇÃO DE TAXAS DE 

OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA – Presente o processo de ocupação da via pública, requerida pela Fábrica da 

Igreja Paroquial da Freguesia de Vagos, bem como o pedido de isenção do pagamento das respectivas taxas. --------

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

28/11/06 e com base na alínea a) do nº 2, do artº 88º do R.M.U.E.. -----------------------------------------------------------

16 – MOTA PASTAS, SA – LOTEAMENTO URBANO – PROCESSO Nº 13/06 – A Câmara Municipal 

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

– DIVERSOS  

1 – ANMP – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES – LEVANTAMENTO 

AERO-FOTOGRAMÉTRICO DE CABO VERDE, 2ª FASE – CARTOGRAFIA DIGITAL – Presente o 

ofício nº  976.5-DL, datado de 03/11/2006, a  solicitar  que a Câmara Municipal atribua um  subsídio  destinado ao 

“ Levantamento Aero-Fotogramético de Cabo Verde – 2ª Fase – Cartografia Digital”. ------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, informar a A.N.M.P., não ser oportuno associar-se a um 



  

projecto fora dos seus limites administrativos, enquanto o Município de Vagos, não obtiver, também ele, o mesmo 

instrumento digital. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 – CASA MUSEU DE SANTO ANTÓNIO DE VAGOS – DECLARAÇÃO DE INTERESSE CULTURAL 

RELEVANTE – A Câmara  Municipal delibera,  por unanimidade,  reconhecer  o  valor  de  interesse  cultural  da 

“ Casa  Gandareza de Santo António de Vagos” para os efeitos estipulados no nº 2, do artº 15º da proposta de 

Regulamento relativo ao Processo da 1ª Revisão do Plano Director Municipal de Vagos, já submetido ao parecer 

prévio da CCDRC e outras Entidades, entre elas o IPA ( Instituto Português de Arqueologia). --------------------------

2 – JOÃO CARLOS FERREIRA – CASA DOS MARGAÇAS – DEMOLIÇÃO: - Presente o requerimento de 

João Carlos Ferreira, proprietário do imóvel denominado “ Casa dos Margaças”, sito em S. Romão, freguesia de 

Santo André de Vagos, a solicitar a demolição do mesmo. ---------------------------------------------------------------------

--------- 1 – Atento o estado de avançada degradação e ruína em que o imóvel se encontra, gerando por 

consequência graves problemas quanto à segurança e saúde pública das pessoas que no espaço público confinante 

circulam; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- 2 – Considerando que o P.D.M. de Vagos em vigor não permite a sua demolição; -------------------------------

--------- 3 – Considerando que é técnica e económicamente inviável a sua recuperação, até porque o imóvel, apesar 

do seu interesse patrimonial, não é propriedade do Município. ----------------------------------------------------------------

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

--------- a) Solicitar ao proprietário, sob orientação e fiscalização do Serviço de Protecção Civil, a adoção de 

medidas de segurança devendo ser vedado o acesso ao local de pessoas e bens; --------------------------------------------

-------- b) Solicitar ao Instituto Português do Património Arquitectónico e Restauro parecer sob a demolição do 

presente imóvel, uma vez que, face ao apurado pela “ Comissão de Vistorias” não deverá ser previligiada a 

protecção, conservação e recuperação do mesmo, o que nos termos do artº 46º, nº 2, do Regulamento do PDM, está 

sujeito a parecer daquela entidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------

3 – BRÁS SANTOS MESQUITA – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROCº Nº 174/06 – Presente o processo de 

informação prévia nº 174/06 de que é requerente Brás Santos Mesquita, residente no lugar de Vigia, que pretende 

efectuar a construção de uma moradia unifamiliar em Santo André. --------------------------------------------------------- 

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

datada de 07/12/2006. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4 – RECTIFICAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS PARA 2007 – A Câmara 

Municipal delibera, por unanimidade, rectificar o Plano Plurianual de Investimentos, na obra 46/2007 – “Drenagem 

de Águas Residuais e Pluviais em Fonte de Angeão” que deve ser designada como “Drenagem de Águas Residuais 

e Pluviais em Salgueiro, Lavandeira e Fontão”. ----------------------------------------------------------------------------------

--------- Mais foi deliberado, solicitar à Assembleia Municipal a referida alteração no PPI/2007. ------------------------

5 – AUTORIZAÇÃO DE RANTING – VIATURA RENAULT KANGOO – ALUGUER OPERACIONAL – 



  

A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, solicitar à firma já contratada “Overlease” o reforço do objecto 

contratual, bem como nas condições já contratadas de mais uma viatura Renault Kangoo Express SEP.Clima 1.5 

DCI.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO – Dado que a reunião da Câmara Municipal é pública, encontrando-se na sala de 

reuniões, um grupo de funcionários aposentados, o Sr. Presidente deu a palavra ao representante dos mesmos: ------

--------- Usou da palavra o Sr. Manuel António Palmeira Correia, funcionário aposentado desta Câmara Municipal, 

que em representação de todos os aposentados, sócios da ACASA, deu a conhecer a preocupação dos mesmos 

devido ao facto da Câmara Municipal ter deliberado rescindir o acordo existente com a Associação a partir de 31 de 

Dezembro de 2006, originando que a partir de Janeiro de 2007 deixam de beneficiar das regalias, a nível de saúde, 

que até agora tem, e para os quais descontaram ao longo dos anos, bem como os seus familiares. -----------------------

--------- Solicitou ainda que a Câmara Municipal reveja a situação e os integre no seguro de saúde que pretendem 

fazer para os funcionários do Quadro no activo. ---------------------------------------------------------------------------------

--------- Seguidamente usou da palavra o Sr. Presidente da Câmara esclarecendo que não foi intenção da Câmara 

Municipal, ao rescindir o acordo com a ACASA, e ao decidir fazer o seguro de saúde aos funcionários, deixar de 

fora deste seguro os funcionários aposentados que até ao momento mantivessem regularizada a sua situação com a 

ACASA. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- O que se pretende é incluir no seguro todos os funcionários, tanto os que se encontram no activo, como os 

aposentados que se acham validamente inscritos no sistema que se deliberou rescindir. ----------------------------------

--------- Relativamente à situação dos familiares dos funcionários aposentados, terá a situação de ser ponderada e, 

posteriormente, será comunicada a decisão. --------------------------------------------------------------------------------------

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

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

e republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a qual vai ser assinada pelos membros da Câmara aqui 

presentes e por mim,                                                       Chefe de Divisão Administrativa, tendo terminado a reunião 

às 17,40 horas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 


