
 

 

ACTA Nº 2 

Acta da Reunião Ordinária do dia 27 de Janeiro de 2006 

--------- No dia 27 de Janeiro 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, 

Fernando Ferreira Capela, Engº Vitor Oliveira Santos, e Dr. Marco António Ferreira Domingues. Assistiu à reunião 

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA: 

1 – Antes de se entrar no período da Ordem do Dia o Sr. Vereador Dr. Manuel Augusto da Silva Frade, informou o 

Executivo Municipal que, em sua opinião, o concelho está em falta para com pessoas da nossa terra, as quais 

poderão vir a ter a sua homenagem por parte da Câmara Municipal, devendo por isso o Executivo fazer o 

levantamento dessas personalidades, na prespectiva de futuras homenagens.------------------------------------------------

--------- O Sr. Presidente informou o Sr. Vereador de que no corrente ano a Câmara Municipal irá decidir sobre a 

pessoa ou pessoas a homenagear aquando da comemoração do Dia do Município, sendo atempadamente discutido 

este assunto.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 – Também o Sr. Vereador chamou à atenção para o facto da floresta se encontrar em muito mau estado de 

conservação, com muitas árvores a secarem, o que é desolador.----------------------------------------------------------------

---------  O Sr. Presidente informou o Sr. Vereador que apesar da floresta ser municipal, a sua manutenção é do 

Estado, pois é o Estado que possui jurisdição sobre a mesma, não podendo a Autarquia desenvolver qualquer acção 

sem a aprovação da Direcção-Geral das Florestas.-------------------------------------------------------------------------------- 

ORDEM DO DIA 
A - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 

1 - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA - Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 26 de 

Janeiro de 2006, o qual acusa um saldo em dinheiro de 514.742,18 €, a Câmara Municipal dele tomou 

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

2 – MORALINA DOS SANTOS BARREIRA – HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO  DE 

ESTABELECIMENTO – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido formulado por 

Moralina dos Santos Barreira, residente no lugar de Casta, Covão do Lobo, para que o seu estabelecimento 

denominado “ Raio Azul ”(café) estar aberto às Sextas-feiras, Sábados, Domingos e Feriados das 8,00 horas às 4,00 

horas dos dias seguintes até 31/12/2006.------------------------------------------------------------------------------------------- 

3 –  EUSÉBIA DOS SANTOS ANTÓNIO MATIAS – HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE 

ESTABELECIMENTO – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido formulado por Eusébia 

dos Santos António Matias, residente em Mesas, Santa Catarina, para o seu estabelecimento denominado “Ponto de 

Encontro”(café) , estar aberto ao fim de semana e feriados, das 7,00 horas às 4,00 horas dos dias seguintes até 

31/12/2006.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



  

4 – OLIVEIRA E MATIAS, PASTELARIA E PIZARIA, LDA – HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE 

ESTABELECIMENTO – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido formulado pela firma 

Oliveira e Matias, Pastelaria e Pizaria, Ldª, com sede em Ponte de Vagos, para o seu estabelecimento denominado 

“Mr Renny”(pastelaria e pizaria), estar aberto às Sextas-feiras, Sábados, Domingos e Feriados, das 7,00 horas às 

5,00 horas dos dias seguintes até 31/12/2006.------------------------------------------------------------------------------------- 

5 – MANUEL JOAQUIM DOS SANTOS – HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO 

– A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido formulado por Manuel Joaquim dos Santos, 

residente em Sanchequias, para o seu estabelecimento denominado “Santos” (café e snack-bar), estar aberto às 

Sextas-feiras, Sábados, Domingos e Feriados das 8,00 horas às 4,00 horas dos dias seguintes até 31/12/2006.--------- 

6 – PEDRO MARTINS ANACLETO – LICENÇA DE DIVERTIMENTO PÚBLICO E LICENÇA 

ESPECIAL DE RUÍDO – RATIFICAÇÃO – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade ratificar o 

despacho do Sr. Vereador Dr. Carlos Neves, datado de 13/01/06, que deferiu o pedido formulado por Pedro Martins 

Anacleto, residente em Soza, no qual solicita licença de divertimento público para realizar a actividade  de arraial e 

baile, no Largo do Senhor dos Paços, em Soza, no dia 22/01/06, bem como a respectiva licença de ruído.------------- 

7 – TERESA E ASCENÇÃO – QUIOSQUE, LDA – LICENÇA DE OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA – A 

Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido formulado pela firma Teresa & Ascenção – 

Quiosque, Ldª, que requereu licença de ocupação da via pública para o seu quiosque, sito em Vagos, para o ano de 

2006.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8 – MARIA ELISIÁRIA DE JESUS FERREIRA – LICENÇA DE OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA – A 

Câmara Municipal delibera  por unanimidade, deferir o pedido de Maria Elisiária de Jesus Ferreira, residente em 

Fermentões, Valongo do Vouga, Águeda, que requer o averbamento para seu nome da licença de ocupação da via 

pública que se encontra em nome de Paulo Alexandre Barreira Anastácio com referência ao  quiosque denominado 

“ O Banheiro ”,  sito na Praia da Vagueira, bem como a respectiva licença para o ano de 2006.-------------------------                                     

9 – SOLUÇÕES D’AVENTURA – VAGOS - PEDIDO DE SUBSÍDIO – Presente o ofício da Associação 

Soluções D’Aventura, de Vagos, a solicitar a atribuição de um subsídio destinado à realização do passeio todo o 

terreno intitulado “ Vagos – Sever do Vouga – Vagos ”, a realizar no dia 28/01/06. Informam ainda que reverte para 

a Associação dos Bombeiros Voluntários de Vagos  todo o dinheiro angariado com o evento.----------------------------

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, indeferir o pedido, atendendo que a Autarquia tem um 

protocolo financeiro com a instituição que pretendem ajudar, não desejando fazê-lo indirectamente.--------------------

10 – GRUPO DESPORTIVO DE CALVÃO – PEDIDO DE SUBSÍDIO – Presente o ofício do Grupo 

Desportivo de Calvão, datado de 19/01/06, a  solicitar  que  a  Câmara  Municipal disponibilize um adiantamento de 

 10 000,00 € , por conta do subsídio a atribuir para o ano de 2006.------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir o subsídio de 10 000,00 €, por conta do subsídio 

final do ano de 2006.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11 – ÓSCAR MANUEL DE OLIVEIRA GASPAR – OFERTA DE LIVROS PARA A BIBLIOTECA 

MUNICIPAL – Presente a informação da responsável da Biblioteca Municipal, dando a conhecer que o Sr. Dr. 

Óscar Manuel de Oliveira Gaspar, residente em Vagos, ofereceu á Biblioteca Municipal 191 volumes, sendo livros 

essencialmente técnicos ou relativos a assuntos políticos.-----------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aceitar a doação e agradecer a mesma ao donatário 



  

colocando os livros à disposição dos utentes da Biblioteca.---------------------------------------------------------------------

12 – FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN  - OFERTA DE LIVROS PARA BIBLIOTECA 

MUNICIPAL – Presente a informação da responsável da Biblioteca Municipal, dando a conhecer que a fundação 

Calouste Gulbenkian, ofereceu à Biblioteca Municipal 415 Documentos/Livros.--------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aceitar a doação e agradecer a mesma ao donatário 

colocando os livros à disposição dos utentes da Biblioteca.--------------------------------------------------------------------- 

13 – ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR – AUXÍLIOS ECONÓMICOS – ESCOLAS DO 1º CEB DO 

CONCELHO DE VAGOS – ANO LECTIVO 2005/2006  – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, 

fixar em 40,00 €  25,00 €, por aluno, o subsídio (auxílios económicos) escolar dos alunos das Escolas do 1º CEB, no 

ano lectivo 2005/2006, para os escalões A e B, respectivamente. Os alunos abrangidos pelo escalão “A” são 89 e 

pelo escalão “B” são 45, o que perfaz um total de 4 685,00 €, a pagar ao Agrupamento de Escolas de Vagos.---------

14- ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS – LOTES 101 E 103 – REVOGAÇÃO DA DELIBERAÇÃO DE 

VENDA e ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15 – ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS – APROVAÇÃO DE CANDIDATURA AOS LOTES 100, 101, 102 E 

103 – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Vereador Dr. Carlos Manuel 

Simões das Neves, datado de 18/01/2005, que dá sem efeito a aprovação da candidatura outrora aprovada para os 

lotes 101 e 103 da Zona Industrial de Vagos, apresentada pela firma Naturalstone, Ldª, com sede em Vagos, bem 

como a alienação dos referidos lotes à mesma empresa, deliberação esta tomada pela Câmara Municipal em 24 de 

Setembro de 2001 e, que agora se revoga.-----------------------------------------------------------------------------------------

--------- Mais ratifica a aprovação da candidatura apresentada pela firma Motogil-Motores e Fios, Ldª, com sede em 

Aveiro, para os lotes 100, 101, 102 e 103 da referida Zona Industrial e autoriza e sua alienação à referida firma, pelo 

preço de 8,98 €/m2.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

16 – ZONA  INDUSTRIAL DE VAGOS – LOTES 70 E 77 – REVOGAÇÃO DA DELIBERAÇÃO DE 

VENDA – A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, retirar este ponto da Ordem de Trabalhos, por 

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

17 – DÍVIDA PASSIVA – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, autorizar que sejam satisfeitos por 

conta do orçamento de 2006 os encargos assumidos e não pagos na gerência anterior.-------------------------------------

18 – AUTORIZAÇÃO DE DIVERSOS PAGAMENTOS – A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 

autorizar o Sr. Presidente da Câmara a fazer todos os pagamentos correntes da Câmara Municipal, designadamente: 

1- Vencimentos de todo o pessoal do quadro e contratado, Subsídio de Alimentação, Férias e Natal, Subsídio 

familiar a crianças e jovens e outras prestações complementares, abonos para transportes, ajudas de custo e horas 

extraordinárias e despesas de representação do pessoal dirigente; 2 – Ajudas de custo e de transportes aos membros 

da Autarquia; 3 – Remunerações mensais, subsídios extraordinários e despesas de representação ao Sr. Presidente 

da Câmara e Vereadores em Regime de Permanência, remunerações e subsídios aos elementos que constituem os 

Gabinetes de Apoio pessoal do Sr. Presidente da Câmara e Vereadores, bem como as senhas de presença aos 

membros da Câmara e Assembleia Municipal; 4 – Pensões de Aposentação a cargo do Município, bem como 

pensões provisórias do pessoal com direito às mesmas; 5 – Abono para falhas do Tesoureiro Municipal e aos outros 

funcionários com direito a ele; 6– Pagamentos a diversas entidades por Operações de Tesouraria; 7 – Encargos com 

empréstimos e leasing, se for o caso disso; 8 – Fornecimento de energia eléctrica; 9 – Pagamento de Impostos por 



  

Lei; 10 – Comparticipação do GAT e encargos com assistência prestada ao Município; 11 – Pagamento de 

comparticipação da Câmara Municipal à ACASA, ADSE, Segurança Social, C.G.A.; 12 – Seguros efectuados pela 

Câmara Municipal:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19 – PROTOCOLO DE PARCERIA – PAS – ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL, SANTA 

CASA DE MISERICÓRDIA DE VAGOS E CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS – PROTOCOLO DE 

PARCERIA – PEDIDO DE REAPRECIAÇÃO DA DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/06/2005.-----------

--------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, retirar este ponto da Ordem de Trabalhos, por necessitar 

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

20 – BANDA FILARMÓNICA VAGUENSE – PEDIDO DE SUBSÍDIO – Presente o ofício datado de 25/01/06, 

da Banda Filarmónica Vaguense, a solicitar a atribuição de subsídio para os anos de 2005 e 2006.----------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir o subsídio de 5 000,00 €, por conta do subsídio 

final dos anos de 2005 e 2006.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Mais foi deliberado, unanimemente, notificar a Associação a apresentar os Orçamentos e os Planos de 

Actividades dos anos 2005 e 2006, bem como os Relatórios de Contas dos anos 2004 e 2005, documentos estes 

devidamente assinados pelos Orgãos da Associação.----------------------------------------------------------------------------- 

21 – 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 um subsídio na importância de 2 870,00 €, para pagamento das 

despesas da Festa de Natal 2005.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

efectuados no âmbito das obras particulares no período de 13/01/2006 a 26/01/2006, cuja relação descriminada dos 

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

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

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

B – OBRAS MUNICIPAIS 

1 – CENTRO SOCIAL DE SANTO ANDRÉ – ESTUDO PRÉVIO – Presente o Estudo Prévio do projecto da 

obra do Centro Social de Santo André, a Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o referido estudo 

prévio.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2 -  AMPLIAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DA ESCOLA PRÉ-PRIMÁRIA DE VAGOS – PROC. 6.2.2-16/99 – 

AUTO DE RECEPÇÃO DEFINITIVA – Presente o auto de recepção definitiva da obra supramencionada, tendo 

a Câmara Municipal deliberado, por unanimidade, aprová-lo e ordenar a restituição, ao empreiteiro, das quantias 

retidas como garantia e promover a extinção da caução prestada, de acordo com a informação técnica datada de 

13/01/06.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

01/99 – AUTOS DE VISTORIA PARCIAIS PARA EFEITOS DE EXTINÇÃO DE CAUÇÃO – Presentes os 

autos de vistoria parciais para efeitos de extinção de caução da obra mencionada em epígrafe, a Câmara Municipal 

delibera, por unanimidade, homologá-los e ordenar a restituição, ao empreiteiro, dos depósitos de garantia ou 

quantias retidas como garantia da empreitada.------------------------------------------------------------------------------------

4 – BENEFICIAÇÃO DE ARRUAMENTOS NOS LUGARES DE SANCHEQUIAS E ERVEDAL – PROC. 



  

Nº 6.2.2-04/2005 – CONTA FINAL DA EMPREITADA – Presente a conta final da empreitada mencionada em 

epígrafe a Câmara Municipal tomou conhecimento, e deliberou, por unanimidade, homologá-lo.------------------------

5 – BENEFICIAÇÃO DE ARRUAMENTOS EM CALVÃO : RUA DA AMIZADE, RUA DE S. PEDRO, 

RUA DA FONTE VELHA E RUA DO COLÉGIO – PROC. Nº 6.2.2-05/2005 – CONTA FINAL DA 

EMPREITADA – Presente a conta final da empreitada mencionada em epígrafe a Câmara Municipal tomou 

conhecimento, e deliberou, por unanimidade, homologá-lo.--------------------------------------------------------------------

6 – BENEFICIAÇÃO DE ARRUAMENTOS EM LOMBOMEÃO: RUA NOVA, RUA DAS ESCOLAS, 

TRAVESSA DAS ESCOLAS, RUA DA CABINE, RUA PADRE CASIMIRO, RUA DA LOUREIRA, 

TRAVESSA  DA BARROCA E RUA COMENDADOR JOÃO PANDEIRADA – PROC. Nº6.2.2-03/2005 – 

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

Municipal tomou conhecimento, e deliberou, por unanimidade, homologá-lo.-----------------------------------------------

7 –  BENEFICIAÇÃO DE ARRUAMENTO EM CALVÃO : RUA DA AMIZADE, RUA DE S. PEDRO, 

RUA DA FONTE VELHA E RUA DO COLÉGIO – PROC. 6.2.2-05/2005 – RECEPÇÃO PROVISÓRIA – 

Presente o auto de recepção provisória da obra mencionada em epígrafe, a Câmara Municipal delibera, por 

unanimidade, aprovar o auto de recepção.-----------------------------------------------------------------------------------------

8 – BENEFICIAÇÃO DE ARRUAMENTOS NOS LUGARES DE SANCHEQUIAS E ERVEDAL – PROCº 

Nº 04/2005 – RECEPÇÃO PROVISÓRIA – Presente o auto de recepção provisória da obra mencionada em 

epígrafe, a Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o auto de recepção.-------------------------------------              

9 – BENEFICIAÇÃO DE ARRUAMENTOS EM LOMBOMEÃO: RUA NOVA, RUA DAS ESCOLAS, 

TRAVESSA DAS ESCOLAS, RUA DA CABINE, RUA PEDRE CASIMIRO, RUA DA LOUREIRA, 

TRAVESSA DA BARROCA E RUA COMENDADOR JOÃO PANDEIRADA – PROCº Nº 03/2005- 

RECEPÇÃO PROVISÓRIA – Presente  o auto de recepção provisória da mencionada em epígrafe, a Câmara 

Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o auto de recepção.------------------------------------------------------------

10 – ARRANJOS EXTERIORES DO COMPLEXO DESPORTIVO DE COVÃO DO LOBO – NOMEAÇÃO 

DA FISCALIZAÇÃO – Presente a informação técnica datada de 24/01/2006, dando a conhecer a necessidade de 

se nomear Fiscalização para a empreitada mencionada em epígrafe e propondo que a Srª Engª Ana Claudia Vilão da 

Silva seja nomeada Fiscal da Obra.-------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, nomear a Srª EnGª Ana Cláudia Vilão da Silva, Fiscal da 

obra, conforme o proposto.---------------------------------------------------------------------------------------------------------               

11 – AMPLIAÇÃO E  RECUPERAÇÃO DA CASA MUSEU – NOMEAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO –

Presente a informação técnica datada de 24/01/06, dando a conhecer a necessidade de se nomear Fiscalização para a 

empreitada mencionada em epígrafe e propondo que a Srª Engª Ana Cláudia Vilão da Silva seja nomeada Fiscal da 

Obra.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, nomear a Srª Engª Ana Cláudia Vilão da Silva, Fiscal da 

obra, conforme o proposto.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

12 – “ DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS NA EN 333-1, NO BOCO E OUCA” E “ BENEFICIAÇÃO 

DA EN 333-1” – FENDAS EM HABITAÇÕES  - Presente o ofício datado de 07/03/05, de que são signatários 

António Maia da Conceição, Júlia Maia Simões de Almeida Neves Silva e Teresa Lameiro, todos residentes em 

Ouca, no qual dão a conhecer que com o decorrer das obras  mencionadas em epígrafe, as suas habitações foram 



  

afectadas com a abertura de fendas.-------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal tomou conhecimento do teor do parecer jurídico solicitado ao Jurista da Autarquia por 

deliberação de 13/01/06 e deliberou, por unanimidade:--------------------------------------------------------------------------

--------- 1 - Notificar os requerentes dos pareceres da Fiscalização, dos técnicos da Câmara Municipal e do parecer 

do Jurista.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- 2 - Informar os requerentes que a existir responsabilidade, por eventuais danos, a mesma seria imputável ao 

empreiteiro Vitor Almeida & Filhos, S. A..---------------------------------------------------------------------------------------                                     

--------- 3 - Notificar os requerentes de que a Câmara Municipal procederá a medições acústicas para avaliar os 

efeitos acústicos do pavimento.------------------------------------------------------------------------------------------------------                                      

C – OBRAS PARTICULARES – 

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

PROC. Nº 24/2004  – Presente o processo de informação prévia nº 24/2004, de que requerente a Firma Florindo & 

Filhos, Sociedade de Construções, Ldª, com sede no lugar de Ouca, que solicita informação sobre a alteração do 

loteamento nº 25/88.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

de 27/12/2005, devendo ainda notificar-se os proprietários dos restantes lotes.----------------------------------------------

2 – NORBINDA SIMÕES DE ALMEIDA – INFORMAÇÃO PRÉVIA- PROC. Nº 53/2005 –  Presente o 

processo de informação prévia  nº 53/2005, de que é requerente Norbinda Simões de Almeida, residente em Fonte 

da Costa, que requer informação para construção de um Centro de Medicina Física e Reabilitação, Posto de 

Colheitas para Análises Clínicas e Consultórios, no lugar de Canto de Calvão.---------------------------------------------- 

--------- Uma vez que a proposta da requerente não contraria a legislação em vigor e que tratando-se de um edifício 

destinado a valências na área da saúde e para o mesmo projecto a Autoridade Sanitária não levantou quaisquer 

questões, nomeadamente, as referidas pelos Serviços Técnicos da Autarquia, delibera-se por unanimidade, aprovar a 

presente informação prévia, devendo a requerente cumprir tudo o mais estipulado na legislação em vigor.-------------  

3 – ISILDA FERNANDES MARQUES NUNES  - INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC. Nº 59/2005 – Presente  

o processo de informação prévia nº 59/2005, de que requerente Isilda Fernandes Marques Nunes, residente em 

Paredes, Águeda, que requerer informação para construção de uma moradia unifamiliar, anexos e muros,  no lugar 

de Cabecinhas.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------  A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aceitar a justificação da requerente relativa aos anexos e 

aprova a informação prévia nos termos das disposições regulamentares do P.D.M., R.M.U.E. e legislação aplicável, 

de acordo com a informação técnica datada de 11/01/06.------------------------------------------------------------------------ 

4 – ANGELINA DA ROCHA MARTINS RESENDE  – INFORMAÇÃO PRÉVIA- PROC. Nº 103/2005  – 

Presente o processo de informação prévia nº 103/2005, de que é requerente Angelina da Rocha Martins Resende, 

residente em Vagos, que requer informação para construção de moradia unifamiliar e anexos, em Vagos.--------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar nas condições da informação técnica datada de  

05/01/2006.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5 – MANUEL DUARTE DA ROCHA NOVO – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC. Nº 112/2005 – Presente o 

processo de informação prévia nº 112/2005, de que é requerente Manuel Duarte da Rocha Novo, residente em Ponte 

de Vagos,  que requer informação para construção de moradia unifamiliar, anexos e muros, em Vagos.----------------



  

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

05/01/2006.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6 – FRANSCISCO, OLIVEIRA & FERREIRA, CONSTRUÇÕES, LDA – INFORMAÇÃO PRÉVIA – 

PROC. Nº 131/2005 -  Presente o processo de informação prévia nº 131/2005, de que é requerente a firma 

Francisco, Oliveira & Ferreira, Construções, Ldª, com sede em Conto de Baixo, que requer informação para 

construção de moradia, no Ervedal.-------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aceitar a justificação da requerente e aprovar o pedido nos 

termos e condições da informação técnica datada de 06/01/2005.--------------------------------------------------------------

7 – ROGÉRIO ANTÓNIO DOMINGUES LEIRIÃO – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC. Nº 178/2005 – 

Presente o processo de informação prévia nº 178/2005, de que é requerente Rogério António Domingues Leirião, 

residente em Carregosa, que requer informação para construção de moradia unifamiliar, anexos e muros, na 

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

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

03/01/2006.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8 – ARMANDO BATISTA LANCHA – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC. Nº 48/2004 – Presente o processo 

de informação prévia nº 48/2004, de que é requerente Armando Batista Lancha, residente em Cabecinhas, que 

requer informação para construção de um prédio de habitação  colectiva, na Quintã.---------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, informar que a construção é viável nas condições e termos 

da informação técnica datada de 09/01/2006.--------------------------------------------------------------------------------------

9 – LICINIO MANUEL SANTOS – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC. Nº 135/2005 – Presente o processo de 

informação prévia nº 135/2005, de que é requerente Licínio Manuel Santos, residente em Santa Catarina, que requer 

informação para construção de uma moradia, em Santa Catarina.--------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar nas condições e termos da informação técnica 

datada de 09/01/2006.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10 – MARIA DONZÍLIA SIMÕES SANTOS – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC. Nº 180/2005 – Presente o 

processo de informação prévia nº 180/2005, de que é requerente Maria Donzília Simões Santos, residente em Canto 

de Baixo, que requer informação para construção de uma moradia, em Canto de Baixo.-----------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar nas condições e termos da informação técnica 

datada de 12/01/2006.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11 – HUGO EMANUEL TAVARES DA COSTA – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC. Nº 191/2005 – 

Presente o processo de informação prévia nº 191/2005, de que é requerente Hugo Emanuel Tavares da Costa, 

residente em Cale da Vila, Gafanha da Nazaré, que requer informação para construção de moradia e anexos no 

Lombomeão.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar nas condições e termos da informação técnica 

datada de 12/01/2006.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12 – JOSÉ MANUEL DE JESUS SIMÕES – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC. 194/2005 – Presente o 

processo de informação prévia nº 194/2005, de que é requerente José Manuel de Jesus Simões, residente em 

Soalhal, Ilhavo, que requer informação para construção de moradia, em Vagos.--------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar nas condições e termos da informação técnica de 



  

12/01/2006.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13 – MANUEL DE OLIVEIRA CONDE E JOSÉ AUGUSTO MARTINS CONDE – CONSTRUÇÃO EM 

PARCELA A DESTACAR – PROC. Nº 21/2005 – Presente o processo de destaque nº 21/2005, de que são  

requerentes Manuel de Oliveira Conde e José Augusto Martins Conde, residentes respectivamente em Ponte de 

Vagos e Santa Catarina, que solicitam o destaque de uma parcela de terreno para construção de moradia, em Santa 

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

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

23/01/2006.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14 – AMÉRICO DA ROCHA FRADE  - ALTERAÇÃO DO LOTEAMENTO Nº 23/93 – Presente o 

ofício/exposição de Américo da Rocha Frade, residente em Lombomeão, no qual vem dar cumprimento ao seu 

direito de audiência prévia previsto nos artigos 100º e 101º do Código do Procedimento Administrativo, com 

referência á deliberação da Câmara Municipal de 22/04/2005.-----------------------------------------------------------------

--------- Considerando que:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- É jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Administrativo que nos casos de obras ilegais jamais poderá 

ocorrer deferimento tácito;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- E que o requerente já foi ouvido nos termos dos artºs 100º e 101º do C.P.A. – Código do Procedimento 

Administrativo;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Deliberou a Câmara Municipal com fundamento nos pareceres jurídico e técnico datados de 29/03/05 e 

31/03/05, respectivamente, e que agora se voltam a juntar, indeferir o pedido de legalização da obra ilegal 

(garagem), ou seja, o pedido de alteração de alvará de loteamento.------------------------------------------------------------

--------- Por outro lado, mais deliberou a Câmara Municipal de Vagos, manter a ordem de demolição constante das 

deliberações de 21/11/1997 e de 23/07/2004, que se firmaram na ordem jurídica por nunca terem sido impugnadas.-

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, manter as deliberações que ordenaram a demolição em 

21/11/1997 e 23/07/2004, devendo os Serviços Operativos efectuar a demolição se no prazo de 30 dias o requerido 

não acatar voluntáriamente a presente decisão.------------------------------------------------------------------------------------

---------  Notifique-se o requerente da presente deliberação e para dar cumprimento ao já deliberado.-------------------

-15 – JOSÉ RODRIGUES SILVA – LOTEAMENTO URBANO – APROVAÇÃO DE OBRAS DE 

URBANIZAÇÃO – Presente o processo de loteamento de que é requerente José Rodrigues Silva, residente em 

Gafanha da Vagueira.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente datado de 23/01/06, 

que aprovou o loteamento e isentou a apresentação dos projectos de especialidades, porquanto, as obras a que se 

referem os mesmos já se encontram realizadas desde a emissão do alvará de loteamento 14/94 (rede eléctrica, 

telecomunicações).--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Isentar o projecto da rede de gás, uma vez que no local não existe rede de gás.------------------------------------

--------- Mais foi deliberado, unanimemente, aprovar os restantes projectos de obras de urbanização, fixar a caução 

em 2 164,65 € e o prazo para execução das mesmas em 24 dias.---------------------------------------------------------------  

E – EXTRAS – 

1 – JOÃO MARQUES – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC. Nº 181/2005 – Presente o processo de informação 

prévia nº 181/2005, de que é requerente João Marques, residente em Vale, que solicita informação para construção 



  

de um anexo no lugar do Vale.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

12/01/2006. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 – COMISSÕES DE VISTORIAS – Presente uma proposta para alteração das comissões de vistoria, para efeitos 

de licença ou autorização de utilização, situações de insalubridade e de segurança, elaborada pela Srª. Directora do 

Departamento de Urbanismo.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, que as comissões de vistoria ficassem constituídas como 

abaixo se indica.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- LICENÇA OU AUTORIZAÇÃO DE UTILIZAÇÃO – EFECTIVOS – Engª Isabel Trindade, Arqº Manuel 

Tavares, Fiscal Municipal da Zona, Representante  da Autoridade Sanitária, Representante do S.N.B.P.C.. 

SUPLENTES – Arqº Pedro Ruano de Castro, Fiscal Municipal de outra zona.---------------------------------------------

- INSALUBRIDADE – EFECTIVOS – Arqº Manuel Tavares, Engº Jorge Almeida, Veterinário Municipal, 

Autoridade Sanitária, SUPLENTES – Engª Ana Cláudia, e Engª Guida Caniceiro .----------------------------------------

- SEGURANÇA – EFECTIVOS – Engª Isabel Trindade, Engº Jorge Almeida, Representante do 

S.N.B.P.C..SUPLENTES – Arqº Manuel Tavares e Engª Ana Cláudia.------------------------------------------------------

- ESTÉTICA  E TÉCNICA – Sr. Presidente da Câmara, Engª Isabel Trindade e Arqº Pedro Ruano de Castro.-------

3 – COORDENAÇÃO EDUCATIVA DE AVEIRO – CORTA MATO ESCOLAR – Presente o ofício nº 91, de 

06 de Janeiro de 2006, a comunicar que pretendem realizar no próximo dia 11/02/2006 o “ Corta-Mato Distrital 

Escolar ”  na pista de cross da Autarquia, prova esta que envolve cerca de 1500 alunos oriundos de 60 escolas do 

Distrito de Aveiro. Solicitam autorização e o apoio da Câmara para fazer face a algumas necessidades inerentes à 

organização.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, autorizar a realização do “ Corta-Mato Distrital Escolar ”  

em Vagos, na  Quinta  do  Egas, conceder  apoio  logístico  à organização da prova e proceder ao pagamento de 144 

medalhas e 24 troféus no valor de 397,92 €.---------------------------------------------------------------------------------------

4 –  ENSINO PRÉ-ESCOLAR – ACORDO DE COLABORAÇÃO PRÉ-ESCOLAR – Tendo em consideração 

que o acordo de cooperação celebrado entre a DREC, o C.R.S.S. e a Autarquia para financiamento das IPSS’s que 

prestam serviços de refeição e ATL, e que nos termos do mesmo é estipulado para cada ano lectivo um número de 

alunos e,  por outro lado, aquele acordo de cooperação não abrange eventuais alterações do préviamente definido, a 

Câmara Municipal delibera, por unanimidade, indemnizar as IPSS’s que prestam aqueles serviços pelo número de 

crianças não abrangidas no presente acordo de cooperação.------------------------------------------------------------------- 

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

   

 

 

 



  

 


