
  

 

ACTA Nº 2 

Acta da Reunião Ordinária do dia 26 de Janeiro de 2007 

--------- No dia 26 de Janeiro de 2007, pelas quinze horas, 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, Drª Albina Maria de Oliveira 

Rocha, Dr. Manuel Augusto da Silva Frade, Fernando Ferreira Capela e Engº Vitor Oliveira Santos. Assistiu à 

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

FALTAS E JUSTIFICAÇÃO – Deliberado por unanimidade, justificar as faltas dadas pelos Senhores Vereadores, 

Dr. Carlos Manuel Simões das Neves e Dr. Marco António Ferreira Domingues, o primeiro por se encontrar de 

férias e o segundo por morte de pessoa de família. -------------------------------------------------------------------------------

ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a acta da reunião 

do dia 12 de Janeiro de 2007. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ORDEM DO DIA 

A - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 

1 - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA - Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 25 de 

Janeiro de 2007, o qual acusa um saldo em dinheiro de 862.688,69 €, a Câmara Municipal dele tomou 

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

2 – LEGISLAÇÃO PUBLICADA – 

Lei nº 2/2007, de 15 de Janeiro – Aprova a Lei das Finanças Locais, revogando a Lei nº 42/98, de 6 de Agosto; ----

Lei nº 5/2007, de 16 de Janeiro – Lei de Bases da Actividade Física e do Desporto; -------------------------------------

Decreto-Lei nº 9/2007, de 17 de Janeiro – Aprova o Regulamento Geral do Ruído e revoga o regime legal da 

poluição sonora, aprovado pelo Decreto-Lei nº 292/2000, de 14 de Novembro; --------------------------------------------

Portaria nº 88/2007, de 18 de Janeiro – Procede à revisão anual das remunerações dos funcionários e agentes da 

administração central, local e regional e pensões de aposentação e de sobrevivência a cargo da Caixa Geral de 

Aposentações (CGA). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3 – 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, 

freguesia de Ouca, por proceder à alteração do relevo natural de um terreno de que é proprietário, sito por trás  do 

Campo de Futebol da Carregosa, sem possuir a respectiva licença. -----------------------------------------------------------

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

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

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

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

Ambiente, da Guarda Nacional Republicana de Aveiro, contra a firma “Blocovagos”, com sede no lugar de Corgo 

do Seixo de Cima, freguesia de Santo António de Vagos, por proceder à alteração da morfologia de um terreno, sito 

no lugar de Lombomeão, freguesia de Vagos, sem possuir a respectiva licença. --------------------------------------------



  

---------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, remeter o processo à C.C.D.R.C., por ser a Entidade 

competente, tendo em conta que o local da infracção se localiza em área da R.E.N. e R.A.N.. ---------------------------    

5 – 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 no lugar 

da Lomba, freguesia de Santo António de Vagos, por proceder à extracção de inertes (areia branca) e em simultâneo 

à destruição do coberto vegetal, num terreno sito em “Areias do Norte”, no lugar de Lombomeão, freguesia de 

Vagos, sem possuir licença para o efeito. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------- Tendo em conta que o local da infracção se localiza em área de R.A.N. a Câmara Municipal delibera, por 

unanimidade, remeter o processo à CRABL, por ser a entidade competente. ------------------------------------------------ 

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

Presente o auto de notícia de contra-ordenação nº 5217/03/PG-V/07, da Guarda Nacional Republicana de Vagos, 

contra Liliana Isabel Martins do Céu, residente no lugar do Vale, Ponte de Vagos, por possuir no seu 

estabelecimento Clube de Vídeo e Sala de Jogos “Cinamax”, três máquinas de diversão, sem que as mesmas 

possuíssem licença de exploração. --------------------------------------------------------------------------------------------------   

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

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

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

Presente o auto de notícia de contra-ordenação nº 5217/02/PG-V/07, da Guarda Nacional Republicana de Vagos, 

contra Madail Gonçalves, residente no lugar e freguesia de Fonte de Angeão, explorador do estabelecimento 

comercial “Café Central”, 1 máquina eléctrica de diversão, sem que a mesma possuísse licença de exploração. ------

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

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

8 – HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO – PEDACINHOS DE SABOR, LDA – 

A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido formulado pela firma Pedacinhos de Sabor, Ldª, 

com sede na E.N. 109, nº 48, em Santo André,  para  que  o  seu  estabelecimento  de  café e snack-bar denominado 

“Latino-Venezuelano”, esteja aberto das 06,00 horas às 04,00 horas, dos dias seguintes, às sextas-feiras, sábados e 

domingos, até 31/12/2007. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9 – OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA – TERESA & ASCENÇÃO QUIOSQUE, LDA – A Câmara Municipal 

delibera, por unanimidade, deferir o pedido formulado pela firma Teresa & Ascenção Quiosque, Ldª, com sede na 

Avª Dr. Lúcio Vidal, em Vagos, que requereu a renovação da licença de ocupação da via pública para o ano de 

2007, com referência ao quiosque que possui na referida Avenida, com a área de 13,1 m2. -------------------------------

10 – OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA – FERNANDO GAMA & FILHO, LDA – A Câmara Municipal 

delibera, por unanimidade, deferir o pedido formulado pela firma Fernando Gama & Filho, Ldª, com sede na Rua do 

Pelourinho, em Soza, que requereu a renovação da licença de ocupação da via pública, com o quiosque que possui 

na Avenida Padre Alírio de Melo, em Vagos, para o ano de 2007, com a área de 4m2. ------------------------------------

11 – OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA – ALDA RIBEIRO NEVES TOMÉ – A Câmara Municipal delibera, por 

unanimidade, deferir o pedido formulado por Alda Ribeiro Neves Tomé, proprietária do estabelecimento comercial 

de Restaurante e Snack-Bar denominado “ Caravela”, sito na Praia da Vagueira, no Largo Parracho Branco (Praça 



  

Central) que requereu licença de ocupação da via pública, com esplanada, com a área de 24,30 m2, em frente ao 

citado estabelecimento, para o ano de 2007. --------------------------------------------------------------------------------------

--------- Mais foi deliberado, unanimemente, informar a requerente que deverá salvaguardar um espaço livre no 

passeio de 1,60 m, para circulação de peões. --------------------------------------------------------------------------------------

12 – COMISSÃO ORGANIZADORA DOS “SABICHÕES” 2006 – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO – Presente 

o ofício da Comissão Organizadora do concurso “Sabichões” que decorreu no ano de 2006 na freguesia de Santo 

António de Vagos, a solicitarem a atribuição de subsídio para pagamento dos prémios do concurso, sendo a despesa 

no valor de 201,90 €. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir à Junta de Freguesia de Santo António de Vagos, o 

subsídio solicitado, no valor de 201,90 €, destinado ao apagamento dos prémios do concurso. ---------------------------

13 – JUNTA DE FREGUESIA DE PONTE DE VAGOS – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO – Presente o ofício 

da Junta de Freguesia de Ponte de Vagos, datado de 3 de Janeiro de 2007, a solicitar a atribuição de um subsídio 

destinado ao pagamento de um aparelho de ar condicionado que adquiriram para a Escola pré-primária de Ponte de 

Vagos, no valor de 605,00 €. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 605,00 €, para fazer face à 

despesa efectuada pela Junta de Freguesia. ---------------------------------------------------------------------------------------

14 – JUNTA DE FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO DE VAGOS – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO – 

Presente o ofício da Junta de Freguesia de Santo António de Vagos, datado de 11/01/07, a solicitar a atribuição de 

um subsídio, destinado à aquisição de dois terrenos para alargamento do cemitério de Santo António de Vagos, 

artigos matriciais nºs 299 e 319, da referida freguesia, no valor de 15 000,00 €. --------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir o subsídio solicitado, na importância de 15 000,00 

€, para pagamento dos terrenos em questão. --------------------------------------------------------------------------------------

15 – AQUISIÇÃO DE PRÉDIO URBANO EM SOZA, PERTENCENTE A MÁRIO JÚLIO MONTOURO 

FREIRE E JOSÉ MARIA MONTOURO FREIRE – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, adquirir 

aos Srs Mário Júlio Montouro Freire e José Maria Montouro Freire, o prédio registado sob a matriz e artigo urbano 

nº 666, da freguesia de Soza, pela importância de 75 000,00 €, destinado à instalação de equipamento de interesse 

público. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16 – PLANO NACIONAL DE LEITURA – PROPOSTA DE PROTOCOLO – Seguidamente, foi presente a 

proposta de Protocolo a elaborar pela Câmara Municipal e o Plano Nacional de Leitura, com vista à dinamização de 

leitura no concelho. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar a proposta de protocolo e autorizar a Srª 

Vereadora da Cultura, Drª Albina Maria de Oliveira Rocha, a outorgar o mesmo em representação da Câmara 

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

17 – PROGRAMA MUNICIPAL PARA A FORMAÇÃO DE LEITORES – Foi presente ao Executivo 

Municipal o “Programa Municipal para a Formação de Leitores” que integra as acções que se pretendem vir a 

desenvolver, tais como: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- “Era Uma Vez, dos Zero aos Três …(Anos)”; --------------------------------------------------------------------------

--------- “Baú de Sonhos”; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- “Vozes Pequenas, Grandes Histórias… ”; -------------------------------------------------------------------------------



  

--------- “Concurso Literário João Grave”; ----------------------------------------------------------------------------------------

--------- “Quem Conta Um Conto, Acrescenta Um Ponto”; ---------------------------------------------------------------------

--------- “Pólo Sul da Biblioteca Municipal/Biblioteca Escolar”; --------------------------------------------------------------- 

--------- “A Biblioteca Vai ao Café”; -----------------------------------------------------------------------------------------------

--------- “A Biblioteca Vai à Praia”; ------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal, delibera, por unanimidade, aprovar o referido programa. ----------------------------------

18 – CONCURSO LITERÁRIO JOÃO GRAVE – Seguidamente foi presente o “Regulamento do Concurso 

Literário João Grave” que se destina a toda a população discente do Concelho de Vagos e tem como objectivo a 

criação e divulgação de Contos Infantis e Juvenis Inéditos. --------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o regulamento do concurso. --------------------------

19 – AQUISIÇÃO DE TERRENOS EM FONTE DE ANGEÃO DESTINADOS À CONSTRUÇÃO DO 

CENTRO EDUCATIVO SUL – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, adquirir a Maria José de 

Miranda Nazaré Loureiro, Maria João de Miranda Nazaré Loureiro, Maria Paula de Miranda Nazaré Loureiro e Ana 

Maria de Miranda Nazaré Loureiro, pelo preço de 90 000,00 €, os terrenos abaixo indicados, destinados à 

construção do Centro Educativo Sul: -----------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Prédio rústico, inscrito na matriz predial sob o artº 1930, da Freguesia de Fonte de Angeão; -------------------

--------- Prédio rústico, inscrito na matriz predial sob o artº 2670, da Freguesia de Fonte de Angeão. --------------------  

20 – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO A ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS – Seguidamente a Câmara Municipal, 

delibera, por unanimidade atribuir às Associações abaixo indicadas, os seguintes subsídios, para o ano de 2007: -----

--------- Associação Desportiva de Vagos – 50 000,00 €; -----------------------------------------------------------------------

--------- Grecas – Associação Desportiva, Recreativa e Cultural de Santo António de Vagos – 25 000,00 €; -----------

--------- Grupo Desportivo de Calvão – 25 000,00 €; ----------------------------------------------------------------------------

--------- Centro Cultural Desportivo e Recreativo de Covão do Lobo – 12 500,00 €; ---------------------------------------

--------- Centro Recreativo e Acção Cultural de Parada de Cima (CRAC) – 15 000,00 € ----------------------------------

--------- Colégio Nossa Senhora da Apresentação de Calvão – 10 000,00 €; -------------------------------------------------

--------- Atletismo Futebol Clube da Carregosa – 2 000,00 €; ------------------------------------------------------------------

--------- Associação Desportiva e Cultural Sosense – 2 000,00 €; --------------------------------------------------------------

--------- Associação Desportiva e Cultural da Freguesia de Santo André de Vagos (Secção Desportiva) – 2 000,00€; 

--------- Associação Betel (Secção Desportiva) – 500,00 €; ---------------------------------------------------------------------

--------- Soluções D’Aventura de Vagos – 1 000,00 €; --------------------------------------------------------------------------

--------- A C R A L –  Associação  Cultural,  Recreativa   Amigos da Lavandeira ( Obras no Campo de Futebol )  –  

3 400,00 € . -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21 – CRIANÇAS CARÊNCIADAS DO CONCELHO DE VAGOS QUE FREQUENTAM IPSS’s – 

SUBSÍDIO – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, conceder o subsídio de 40,00 €/mês/criança, durante 

o ano lectivo (Setembro/Julho) 2006/2007 às seguintes instituições, com destino às crianças carenciadas constantes 

da respectiva informação prestada pela Técnica Superior de Serviço Social da Autarquia, Drª Lina Ferreira: ----------

--------- Comissão de Apoio Social e Desenvolvimento de Santa Catarina – 7 crianças; -----------------------------------

--------- Centro de Acção Social de Covão do Lobo – 5 crianças; --------------------------------------------------------------

--------- Associação Boa-Hora – 6 crianças; ---------------------------------------------------------------------------------------



  

--------- Santa Casa de Misericórdia de Vagos – 7 crianças; --------------------------------------------------------------------

--------- Associação Betel – 5 crianças; --------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Centro Social da Freguesia de Soza – 4 crianças; ----------------------------------------------------------------------

--------- Centro Social de Calvão – 7 crianças; ------------------------------------------------------------------------------------

--------- Centro Social e Paroquial de Fonte de Angeão. -------------------------------------------------------------------------

22 – INTENÇÃO DE REVOGAR AS DELIBERAÇÕES DE 24/11/2006, QUE ARREMATOU OS LOTES 

310, 311 E 312 DO PLANO DE PORMENOR DA PRAIA DA VAGUEIRA Á FIRMA HABIFÉRIA – 

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA E DEVOLVER TODAS AS QUANTIAS ENTREGUES – A 

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

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

23 – ALIENAÇÃO DOS LOTES 1, 2 E 3 DO LOTEAMENTO SITUADO NA PRAIA DA VAGUEIRA, 

CORRESPONDENTES AOS LOTES 310, 311 E 312 DO PLANO DE PORMENOR DA PRAIA DA 

VAGUEIRA - A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, retirar este ponto da Ordem de Trabalhos, por 

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

24 – IGAE – INSPECÇÃO-GERAL DAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS – PROCESSO DE CONTRA-

ORDENAÇÃO INSTAURADO CONTRA MANUEL JOAQUIM DE ANDRADE MIRANDA – Presente o 

ofício do IGAE – Inspecção-Geral das Actividades Económicas, referência nº S/906/05/DC, datado de 14/02/2005, 

que anexa o processo de contra-ordenação registado sob o nº NUI/CO/000914/04.9.EACBR, instaurado contra 

Manuel Joaquim de Andrade Miranda, residente em Barrela, Travanca, Santa Maria da Feira, com referência à 

exploração de inertes na Gafanha da Boa-Hora, bem como todas as informações técnicas e jurídicas que recaírem 

sobre o mesmo processo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal tendo em conta que o local da infracção se localiza em área de REN, delibera, por 

unanimidade, remeter o processo de contra-ordenação à CCDRC, uma vez ser a entidade com competência  na 

matéria. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

efectuados no âmbito das obras particulares e na Secção da Secretaria Geral e Actas, no período de 12/01/2007 a 

25/01/2007, cuja relação descriminada dos mesmos é dada aqui como inteiramente reproduzida junto à minuta da  

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

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

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

B – OBRAS MUNICIPAIS 

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

FISCALIZAÇÃO – Presente a informação técnica datada de 09/01/2007, na qual se dá a conhecer a necessidade 

de se nomear fiscalização para a obra mencionada em epígrafe, propondo a Srª Engenheira Guida Caniceiro. ---------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, nomear a Srª Engenheira Guida Caniceiro fiscal da obra. -- 

2 -  ESCOLA DO 1º CEB DE CALVÃO – PROCº 07/2005 – AUTO DE RECEPÇÃO PROVISÓRIA  – 

Presente o auto de recepção provisória da obra da Escola do 1º CEB de Calvão. -------------------------------------------

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

3 – BENEFICIAÇÃO DE CRUZAMENTOS NA ESTRADA DE ALTA TENSÃO – PRORROGAÇÃO DO 



  

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

Presidente da Câmara Municipal, datado de 05/01/07 que concedeu a prorrogação do prazo de 45 dias a titulo 

gracioso, e comunicada ao empreiteiro, a firma Construtora do Corga, S. A., pelo nosso ofício nº 62, de 05 do 

corrente mês. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                          

C – OBRAS PARTICULARES  

1 – HELENA MARIA VENTURA RESENDE – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC. Nº 186/05  – Presente o 

processo de informação prévia nº 186/05, de que requerente Helena Maria Ventura Resende, residente em Soza, que 

pretende construir uma moradia no referido lugar.-------------------------------------------------------------------------------- 

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o processo nas condições propostas pela 

requerente, e na condição de a mesma ceder gratuitamente a área necessária para a construção da Estrada Municipal, 

com pelo menos seis metros de faixa de rodagem. ------------------------------------------------------------------------------

2 – MANUEL DUARTE DA ROCHA NOVO – INFORMAÇÃO PRÉVIA- PROC. Nº 194/06 –  Presente o 

processo de informação prévia  nº 194/06, de que é requerente Manuel Duarte da Rocha Novo, residente em Ponte 

de Vagos, que pretende construir uma moradia unifamiliar, anexos e muros, num terreno que possui no referido 

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

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

técnica datada de 05/01/2007. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3 – ROGÉRIO PAULO SANTOS OLIVEIRA – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC. Nº 184/06 – Presente o 

processo de informação prévia nº 184/2006, de que requerente Rogério Paulo Santos Oliveira, residente em 

Gândara, que pretende a construção de uma moradia, num terreno que possui no referido lugar de Gândara. ----------

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

técnica de 28/12/2006. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4 – JOÃO DINIS DA ROCHA MARTINS – INFORMAÇÃO PRÉVIA DE LOTEAMENTO URBANO- 

PROC. Nº 173/06  – Presente o processo de informação prévia de loteamento urbano nº 173/06, de que é requerente 

João Dinis da Rocha Martins, residente em Lombomeão, que pretende lotear um terreno sito no lugar da Quintã de 

que é proprietário. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

técnica datada de 7/12/06. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

5 – MARIO SIMÕES PEREIRA E LÚCIA MARIA PEREIRA SANTOS – INFORMAÇÃO PRÉVIA – 

PROC. Nº 97/06 – Presente o processo de informação prévia nº 97/06, de que são requerentes Mário Simões 

Pereira e Lúcia Maria Pereira Santos, residentes em Ouca, que pretendem a legalização de uma moradia e anexo e 

ainda a ampliação da mesma moradia, sita num terreno que possuem no referido lugar de Ouca. ------------------------

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

02/08/2006.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- De seguida ausentou-se da sala de reuniões o Sr. Vereador Engº Vítor de Oliveira Santos, uma vez que é 

familiar da requerente do pedido de informação prévia que a seguir vai ser apreciado. Assim a deliberação que se 

segue não conta com a participação e votação do Sr. Vereador. ---------------------------------------------------------------

6 – SILVIA MARIA DOS SANTOS SARAGOÇA – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC. Nº 158/06 -  Presente 

o processo de informação prévia nº 158/06, de que é requerente Silvia Maria dos Santos Saragoça, residente em 



  

Ponte de Vagos, que pretende a construção de uma moradia unifamiliar no referido lugar de Ponte de Vagos. --------

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

pedido, nos termos da informação técnica datada de 21/12/2006, e, para se pronunciar, querendo, nos termos dos 

artºs 100º e 101º do C.P.A., no prazo de 10 dias. ---------------------------------------------------------------------------------                   

--------- Mais delibera, informar a requerente que a sua pretensão se localiza em área de R.A.N. e uma vez que no 

âmbito da revisão do P.D.M. o local passa Perímetro Urbano, deverá apresentar reclamação no período de inquérito 

público do referido P.D.M. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Seguidamente entrou na sala de reuniões o Sr. Vereador Engº Vítor de Oliveira Santos. As deliberações que 

se seguem passam a contar com a participação e votação do Sr. Vereador. -------------------------------------------------- 

7 – NELLY JESUS MATIAS – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC. Nº 19/06 –  A Câmara Municipal delibera, 

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

8 – JORGE JESUS MATIAS – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC. Nº92/06 – A Câmara Municipal delibera, 

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

9 – NELSON MARTINS RESENDE – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROCº Nº 196/06 – Presente o processo de 

informação prévia nº 186/05, de que é requerente Nelson Martins Resende, residente em Vagos, que pretende a 

construção de uma moradia unifamiliar, em Vagos. -----------------------------------------------------------------------------

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

datada de 08/01/2007. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10 – JOÃO EVENGELISTA JESUS SANTOS – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROCº Nº 190/06 – Presente o 

processo de informação prévia nº 190/06, de que é requerente João Evangelista Jesus Santos, residente em Vergas, 

que pretende a construção de moradia num terreno que possui no referido lugar de Vergas. ------------------------------

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

datada de 10/01/2007. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11 – LUIS FILIPE, UNIPESSOAL, LDA – OBRAS PARTICULARES – PROCº Nº 304/85 – Presente o 

processo de obras 304/85, de que é requerente a firma Luís Filipe, Unipessoal, Ldª, com sede na Praia da Vagueira, 

bem como a informação técnica datada de 05/01/2007, na qual dão a conhecer que foi dado cumprimento à 

deliberação da Câmara Municipal de 22/09/2006, tendo sido efectuada a demolição da esplanada coberta situada em 

frente do estabelecimento do requerente, sito na Praia da Vagueira. ----------------------------------------------------------

--------- Uma vez que a Câmara Municipal deliberou em 22/09/2006 a suspensão do processo de legalização do 

estabelecimento de restauração e bebidas, enquanto não fosse demolida a esplanada a Câmara Municipal delibera, 

por unanimidade, levantar a suspensão, uma vez que foi dado cumprimento ao deliberado. ------------------------------  

12 – JOSÉ MATEUS SILVA, MARIA PRAZERES MATEUS ROCHA BRITES E MARIA CLARA 

MATEUS ROCHA SANTOS – CONSTRUÇÃO EM PORCELA A DESTACAR – PROCº Nº 22/06 – 

Presente o processo de destaque nº 22/06, de que são requerentes José Mateus Silva, Maria Prazeres Mateus Rocha 

Brites e Maria Clara Mateus Rocha Santos, residindo o primeiro requerente em Corgo do Seixo de Baixo, a segunda 

e a terceira requerentes em Vagos, os quais pretendem o destaque de uma parcela de terreno num prédio sito no 

lugar de Corgo do Seixo de Baixo, para construção de uma moradia. --------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o destaque, conforme informação técnica datada de 

24/11/06. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



  

13 – URBIPRISMA - CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA – LOTEAMENTO URBANO – PROCº Nº 03/2006 – 

Presente o processo de loteamento nº 03/2006, de que é requerente a firma Urbiprisma – Construção Civil, Ldª, com 

sede na Costa do Valado, Aveiro. --------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal, delibera, por unanimidade, aprovar os projectos de obras de urbanização do 

loteamento, fixar o prazo de execução das mesmas em 3 meses e a caução no valor de 19 355,14 €. --------------------

14 – FERREIRAS, LDA – LOTEAMENTO URBANO – PROCº Nº 22/89 – RECEPÇÃO PROVISÓRIA 

DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO DA PRACETA CONFINANTE AO ENTRONCAMENTO DAS RUAS 6 

E 16 – Presente o auto de vistoria para recepção provisória das obras de urbanização do loteamento titulado pelo 

alvará nº 22/89 (Praceta confinante ao entroncamento das Ruas 6 e 16), da Praia da Vagueira, de que é requerente a 

firma Ferreiras, Ldª. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

15 – MÁRIO DORINDO DE OLIVEIRA SIMÕES, VERA LÚCIA DE JESUS SIMÕES E ADÉRITO 

FERREIRA CAVACO – LOTEAMENTO URBANO – ALTERAÇÃO DO ALVARÁ DE LOTEAMENTO 

Nº 211/79 – Presente o processo de loteamento mencionado em epígrafe de que são requerentes Mário Dorindo de 

Oliveira Simões, Vera Lúcia de Jesus Simões e Adérito Ferreira Cavaco, a solicitarem a alteração do loteamento de 

um terreno sito no lugar de Ponte de Vagos, titulado pelo alvará nº 211/79. -------------------------------------------------

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

datada de 21/12/2006. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

D – DIVERSOS 

1 – INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL – INICIATIVAS LOCAIS DE 

EMPREGO – “ALTEIROS – EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS PARA AGRO-PECUÁRIA, LDA” – 

PARECER – Presente o ofício nº DC-EAV/3.7.01.00/114, de 09/01/2007, do Instituto de Emprego e Formação 

Profissional de Aveiro, a solicitar parecer sobre o interesse local e regional da ILE – Iniciativa Local de Emprego, 

em que são promotores Ivo Sérgio de Amorim Carregosa e Ondino dos Santos Almeida, da sociedade “ Alteiros – 

Equipamentos e Tecnologias para Agro Pecuária, Ldª, com sede em Vagos. ------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, dar parecer favorável à ILE, de que são promotores os 

requerentes mencionados, tendo em conta o interesse da actividade a desenvolver tanto a nível local como regional. 

2 – CASA DAS BEIRAS – SÓCIOS EXTRAORDINÁRIOS INSTITUCIONAIS – Presentes o ofício datado de 

12/12/2006, da Casa das Beiras, com sede em Lisboa, no qual propõem à Câmara Municipal que se inscreva como 

sócia extraordinária. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, informar a Associação que de momento não é oportuno 

inscrever-se como sócia extraordinária. --------------------------------------------------------------------------------------------

3 – GRANDE ÁREA METROPOLITANA DE AVEIRO – CONCLUSÕES DA REUNIÃO DE TRABALHO 

REALIZADA NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2006 – Presente o ofício da GAMA, datado de 09/01/2007, 

dando a conhecer as primeiras conclusões da reunião de trabalho/cimeira dos Presidentes das Câmaras Municipais 

que integram a GAMA e a AMRIA, que decorreu no passado dia 10 de Novembro de 2006. -----------------------------

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

4 – NOVO REGIME DO ARRENDAMENTO URBANO – COMISSÃO ARBITRAL MUNICIPAL – Tendo 

em consideração que o artº 4º, do Decreto-lei nº 161/2006, de 8 de Agosto define a constituição das Comissões 



  

Arbitrais Municipais, previstas no artº 49º do Novo Regime do Arrendamento Urbano, aprovado pela Lei nº 6/2006, 

de 27 de Fevereiro, a Câmara Municipal delibera, por unanimidade, nomear como representante da Autarquia, o Sr. 

Vice-Presidente, Dr. Carlos Manuel Simões das Neves, que presidirá à C.A.M. --------------------------------------------

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 – BENEFICIAÇÃO DE CRUZAMENTOS DA ESTRADA DE ALTA TENSÃO – TRABALHOS A MAIS 

– Presente a informação técnica datada de 24/1/07, que dá a conhecer que com referência à obra mencionada em 

epígrafe existem trabalhos a mais resultantes da adaptação dos passeios aos alinhamentos existentes, da 

regularização dos cruzamentos 1 e 2 e ainda da necessidade de se executarem diversos trabalhos para o perfeito 

acabamento da empreitada, os quais perfazem o valor de 10 273,72 €. -------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar os trabalhos a mais, no valor de 10 273,72 €, mais 

IVA, de acordo com a informação técnica datada de 24/01/07. ----------------------------------------------------------------   

2 – LOTEAMENTO DA GAFANHA DA BOA-HORA/FLORESTA – PROCº Nº 1/2007 – Presente o processo 

de loteamento da Gafanha da Boa-Hora/Floresta, elaborado em conformidade com o Plano de Pormenor da Gafanha 

da Boa-Hora/Floresta, o qual se dá aqui como inteiramente reproduzido e fica a fazer parte integrante da presente 

acta. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o loteamento. -------------------------------------------- 

---------- 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 16,40 horas.---------------------------------------------------------------------- 

   

 

 

 

 


