
ACTA Nº 2 

Acta da Reunião Ordiária  do dia 28 de Janeiro de 2005 

--------- No dia 28 de Janeiro de 2005,  pelas nove 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, Mário Reis 

Pedreiras, Dr. João Paulo Martins Neta, Dr. Jorge Manuel dos Santos Simões,  Álvaro de Almeida Rosa e António 

José Ferreira da Graça. Assistiu à reunião a senhora D. Maria Eugénia Ribeiro Martins Rosa, Chefe de Divisão 

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

FALTAS E JUSTIFICAÇÕES 

 Dr. Carlos Fernandes Roseiro Bento – Justificação das faltas dadas às reuniões dos dias 26 de Novembro e 

10 e 17 de Dezembro de 2004 – A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, justificar as faltas dadas pelo Sr. 

Vereador Dr. Carlos Fernandes Roseiro Bento, às reuniões mencionadas em epígrafe.------------------------------------ 

–   À presente reunião faltou o Sr. Vereador Dr. Carlos Fernandes Roseiro Bento. -----------------------------------------

-  ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR – Em virtude do texto da acta da reunião anterior ter sido previamente 

distribuída a todos os membros do Órgão Executivo, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade aprovar a 

respectiva acta.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ORDEM DO DIA 

A- ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 
1 - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA - Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 27 de 

Janeiro de 2005, o qual acusa um saldo em dinheiro de 351.716,04 €, a Câmara Municipal dele tomou 

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

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

Presente o auto de notícia de contra-ordenação nº 5217/857/2004, levantado pela G.N.R. de Vagos, contra Jorge 

Manuel de Jesus Ribeiro, explorador do estabelecimento denominado “ Olá Vagueira ” sito na Praia da Vagueira, 

em virtude do mesmo ter negado a apresentação do livro de reclamações a Bruno Filipe Rodrigues Mendonça, 

residente na Gafanha da Boa-Hora, este na qualidade de cliente que pretendia efectuar uma reclamação.--------------- 

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

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

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

Presente o auto de notícia de contra-ordenação nº 290/04, levantado pela Equipa de Protecção da Natureza e 

Ambiente, do destacamento Territorial de Aveiro da G.N.R., contra a firma INERJOTA, por a mesma  ter 

procedido à extracção de massas minerais (areia) na Zona Industrial de Vagos, num lote de que a firma é 

proprietária.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, registar e ordenar a instrução do processo ao 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 261/04, levantado pela Equipa de Protecção da Natureza e 

Ambiente, do destacamento Territorial de Aveiro da G.N.R., contra a Firma  Vieiras, Ldª, por a mesma ter 



  

procedido à extracção de massas minerais (areia) na Zona Industrial de Vagos, num lote de que a firma é 

proprietária.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

5 – MOTAS – PASTAS CERÂMICAS, S.A. – ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS - Presente o ofício da Firma 

Mota-Pastas Cerâmicas, S. A., com sede na Zona Industrial de Vagos, lotes 4 e 5, informando que pretendem 

alargar as suas instalações, pelo que apresentam candidatura à aquisição dos lotes 2 e 3 da  Zona Industrial de 

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

--------- A  Câmara  Municipal  deliberou,  aprovar  a  candidatura  para  alargamento  das  instalações  existentes, 

alienando o lote nº 2, com a área de 5250m2, ao preço de 8,98 €/m2, perfazendo o valor total de 47,145,00 €, e 

autorizar que a firma adquira ao proprietário o lote nº 3.------------------------------------------------------------------------

--------- A presente deliberação quanto ao lote nº 2, foi tomada por maioria, com 4 votos a favor ( do Sr. Presidente, 

e dos  Srs. Vereadores Mário Reis Pedreiras, Dr. Jorge Manuel dos Santos Simões e António José Ferreira da 

Graça) e duas abstenções ( dos Srs. Dr. João Paulo Martins Neta e Álvaro de Almeida Rosa ) e quanto ao lote nº 3, 

por maioria( com 4 votos a favor do Sr. Presidente e dos Srs. Vereadores Mário Reis Pedreiras, Dr. Jorge Manuel 

Simões e António José Ferreira da Graça) e dois votos contra ( dos Vereadores Dr. João Paulo Martins Neta e 

Álvaro de Almeida Rosa ).-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- O Sr. Vereador Álvaro de Almeida Rosa ditou para a acta a seguinte Declaração de Voto: “ Quanto ao lote 

nº 3 voto contra a autorização de negociação directa.”-----------------------------------------------------------------------

Declaração de Voto do Sr. Vereador Dr. João Paulo Martins Neta: “Subscrevo a declaração de voto do Sr. Vereador 

Álvaro Rosa ”.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Seguidamente o Sr. Vereador João Paulo Martins Neta formulou a seguinte pergunta :----------------------------------- 

“ Em que  situação se encontram os lotes que não estão a ser utilizados pelos proprietários? ”--------------------------- 

Respondeu o Sr. Presidente da Câmara:------------------------------------------------------------------------------------------- 

1º - Alguns  desses  lotes  acham-se  vinculados  a  projectos  de  expansão  de  empresas  já residentes e em 

laboração.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- 2º Alguns dos lotes, a maioria, não estão urbanizados por quanto está pendente o seu processo do registo 

necessário à alienação para consequente financiamento, construção e instalação das unidades fabris.-------------------

--------- 3º Resta apenas o lote que será oportunamente objecto de deliberação e que salvo erro é propriedade do Sr. 

José Arlindo Alves Abreu.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6 –ADV – ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE VAGOS – JOGO ALL STARS – LIGA FEMININA – 

PEDIDO DE SUBSÍDIO – Seguidamente foi presente o ofício da ADV – Associação Desportiva de Vagos, 

comunicando que o Jogo All Stars, da liga feminina vai ser realizado no Pavilhão Municipal no dia 08/02/2005, 

com transmissão televisiva em directo pelo canal “ Sport TV ”. Solicitam a atribuição de um subsídio para fazer 

face às despesas inerentes ao evento.-----------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Tendo em atenção que o presente evento, de caris nacional, promoverá a instituição, a modalidade e o 

Município, que a mesma instituição tem obtido resultados e desenvolvido uma actividade desportiva altamente 

meritória e porque o mesmo se enquadra no Regulamento Municipal de Atribuição de Subsídios, delibera a Câmara 

Municipal, por maioria, com 4 votos a favor ( do Sr. Presidente e dos Srs. Vereadores Mário Reis Pedreiras, Dr. 



  

Jorge Manuel dos Santos Simões e António José Ferreira da Graça ) e duas abstenções ( dos Srs. Vereadores Dr. 

João Paulo Martins Neta e Álvaro de Almeida Rosa ) atribuir um subsídio na importância de 5.000,00 €, para a 

realização do evento.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Declaração de Voto do Sr. Vereador Dr.  João Paulo Martins Neta: “ Abstenho-me na presente deliberação porque 

considero não existir informação suficiente para atribuir 5 000,00 € para o presente evento. Não foi apresentado 

qualquer orçamento de previsão de despesas, nem planificação objectiva da actividade.”-----------------------------               

Declaração de Voto do Sr. Vereador Álvaro de Almeida Rosa: “ Subscrevo a declaração de voto do Sr. Vereador 

Dr. Paulo Neta ”.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7 – MANUEL GOMES PEREIRA – MÁQUINAS ELÉCTRICAS DE DIVERSÃO - A Câmara Municipal 

deliberou, por unanimidade, deferir o pedido formulado por Manuel Gomes Pereira, residente em Oiã, para instalar 

uma máquina eléctrica de diversão no estabelecimento de café, denominado “ Cafetaria ”, em Vagos.------------------ 

8 – JOSÉ LOURENÇO MARQUES – MÁQUINAS ELÉCTRICAS DE DIVERSÃO- A Câmara Municipal  

deliberou, por unanimidade, deferir o pedido formulado por José Lourenço Marques, residente em Aradas, para 

instalar uma máquina eléctrica de diversão no estabelecimento de café, denominado “ Magnólia ”, em Salgueiro.---- 

9 – CÉLIO FREITAS – IMPORTAÇÃO, COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, 

UNIPESSOAL, LDA – MÁQUINAS ELÉCTRICAS DE DIVERSÃO - A Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, deferir o pedido formulado por Célio Freitas – Importação, Comércio de Máquinas e Equipamentos, 

Unipessoal, Ldª, com sede em Coimbra, para instalar 2 máquinas eléctricas de diversão no estabelecimento de café 

denominado “ Raio Azul ”, na Casta.-----------------------------------------------------------------------------------------------

10 – MULTILIXOS CONTENTORES, LDA – RECOLHA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS – Presente 

o ofício da firma Multilixos Contentores, Ldª, com sede no Lameiro da Serra, propondo que para o ano de 2005 seja 

celebrado novo contrato para recolha de Resíduos Sólidos Urbanos ( monstros ) mantendo-se todas as condições do 

contrato celebrado para o ano de 2004.--------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara  Municipal deliberou, por unanimidade, celebrar com a referida firma contrato de prestação de 

serviços, para o ano de 2005, nas condições aprovadas na reunião da Câmara Municipal de 13/02/2004.---------------

--------- Mais foi deliberado, unanimemente dar poderes ao Sr. Presidente da Câmara para outorgar o contrato.------- 

11 – ARMANDO DE OLIVEIRA – HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO - A 

Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, deferir o pedido formulado por Armando de Oliveira, residente em 

Choca do Mar, para que o seu estabelecimento de Café e Snack-Bar, denominado “ Oliveira “, esteja aberto às 

sextas-feiras, sábados e domingos das 7:00 horas às 4:00 horas do dia seguinte, até 31.12.2005.------------------------- 

12 – ELIZABETH FERREIRA COSTA – HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO-

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, deferir o pedido formulado por Elizabeth Ferreira Costa, residente 

em Gafanha da Vagueira,  para que o seu estabelecimento de café denominado “ Novo Mundo ”, esteja aberto às 

sextas-feiras, sábados, domingos e feriados das 12:00 horas às 4:00 horas do dia seguinte até 31.12.2005.----------- 

13 – ALBANO MARGARIDO – HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO- A 

Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, deferir o pedido formulado por Albano Margarido, residente em 

Canto de Calvão, para que o seu estabelecimento de Café e Snack-Bar denominado “ Júnior ”, esteja aberto às 

sextas-feiras, sábados, domingos e feriados, das 08.00 horas às 04:00 horas do dia seguinte até 31.12.2005.----------- 



  

14 - AMILCAR SIMÕES ALENTEJEIRO – HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE 

ESTABELECIMENTO- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, deferir o pedido formulado por 

Amilcar  Simões Alentejeiro, residente em Quintã, para que o seu estabelecimento de Café, denominado “ Miguel” 

esteja aberto às sextas-feiras, sábados, domingos e feriados, das 07:00 horas às 04:00 horas, do dia seguinte até 

31.12.2005.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

15 – BARREIRO & SANTOS, LDA – HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO – A 

Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, deferir o pedido formulado por Barreiro & Santos, Ldª, com sede na 

Praia da Vagueira, para que o seu estabelecimento de Snack-Bar, denominado “ O Labrego ”, esteja aberto às 

sextas-feiras, sábados, domingos e feriados, das 09:00 horas às 04:00 horas do dia seguinte, até 31.12.2005.---------- 

16 – OLIVEIRA & MATIAS – PASTELARIA E PIZARIA, LDA – HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE 

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

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

Pastelaria e Pizaria, denominado “ Mr. Renny ”, esteja aberto às sextas-feiras, sábados, domingos e feriados, das 

08:00 horas às 05:00 horas do dia seguinte, até 31.12.2005.--------------------------------------------------------------------

17 – MANUEL JOAQUIM DOS SANTOS – HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE 

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

Manuel Joaquim dos Santos, residente em Sanchequias, para o seu estabelecimento de Café e Snack-Bar, 

denominado “ Santos ”, esteja aberto às sextas-feiras, sábados, domingos e feriados, das 08:00 horas às 04:00 horas 

do dia seguinte, até 31.12.2005.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

18 – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA DO 1º CEB DE SOZA 

– INTERRUPÇÃO DE TRÂNSITO NA EN 333 – RATIFICAÇÃO – A Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara, datado de 17/01/2005, que autorizou a interrupção 

de trânsito na EN 333, em Soza, desde a Igreja Matriz até à Capela de S. Sebastião, para a realização de um desfile 

de carnaval no dia 29 do corrente mês.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

19 – JOAQUIM DA SILVA OLIVEIRA – PEDIDO DE LUGAR DE ESTACIONAMENTO – Seguidamente 

foi presente o ofício de Joaquim da Silva Oliveira, a solicitar a renovação da autorização de estacionamento no 

Largo Branco de Melo, em Vagos, onde reside, em virtude da sua esposa continuar doente e necessitar de ser 

transportada para tratamentos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal deliberou, por maioria com 5 votos  a favor ( do Sr. Presidente e dos Srs. Vereadores 

Mário Reis Pedreiras, Dr. Jorge Manuel dos Santos Simões, António José Ferreira da Graça e Álvaro de Almeida 

Rosa ) e um voto contra ( do Sr. Vereador Dr. João Paulo Martins Neta ), renovar a autorização de estacionamento 

até 30.09.2005.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Declaração de Voto do Sr.Vereador Dr. João Paulo Martins Neta: “ Considero que naquele local já devia existir 

sinalização de estacionamento pago, ou parquímetro. Para o estacionamento de deficientes existe sinalização 

própria, sendo essa que deve ser colocada no local.------------------------------------------------------------------------------ 

20 – EDP DISTRIBUIÇÃO – ENERGIA, SA – AMPLIAÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA – RUA DAS 

FOLSAS, VAGOS; RUA PADRE ALÍRIO DE MELO, VAGOS; JUNTO ÀS CAPTAÇÕES DE ÁGUA DA 

LAVANDEIRA, SOZA – A Câmara Municipal, deliberou, por unanimidade aprovar os Orçamentos da EDP-

Energia, SA, referentes às ampliações de Iluminação Pública abaixo mencionadas e ordenar o seu pagamento.-------



  

- Ofício nº 854/04/VRO3BL, de 6/12/2004 – Rua das Folsas, em Vagos, na importância de 1 616,32 €;----------------

- Ofício nº 853/04/VRO3BL, de 6/12/2004 – Rua Padre Alírio de Melo, em Vagos, na importância de 700,31 €.-----

- Ofício nº  861/04/VRO3BL, DE 7/12/2004 – Junto às Captações de Água da Lavandeira, na importância de               

3 822,98 €.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A estes valores acresce IVA à taxa em vigor.--------------------------------------------------------------------------- 

21 – RICARDO ANTÓNIO CONDEÇO JULIÃO – LICENÇA DE DIVERTIMENTO PÚBLICO E 

LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO – Seguidamente a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, deferir o 

pedido formulado por Ricardo António Condeço Martins, que na qualidade de mordomo das Festas do lugar do 

Boco, requereu licença de divertimento público (arraial e bailes ), nos dias 5, 6 e 7 de Fevereiro de 2005, das 21:30 

horas às 02:00 horas dos dias seguintes, bem como a licença especial de ruído. --------------------------------------------

22 – NEVA – NÚCLEO EMPRESARIAL DE VAGOS- PEDIDO DE SUBSÍDIO – Presente o ofício do Neva – 

Núcleo Empresarial de Vagos, a solicitar a atribuição de um subsídio para fazer face às despesas da Universidade 

Sénior, para o ano lectivo 2004/2005.----------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal deliberou, atribuir um subsídio de 80,00 €, por aluno, sendo catorze os alunos que no 

corrente ano lectivo frequentam a Universidade. Deverá no entanto a instituição remeter Relatório de Actividades 

do ano lectivo transacto, para posterior pagamento do subsídio agora deliberado.------------------------------------------

--------- A Presente deliberação foi tomada , por unanimidade.----------------------------------------------------------------- 

23 – COLÉGIO NOSSA SENHORA DA APRESENTAÇÃO DE CALVÃO – XV TORNEIO DE 

VOLEIBOL DA MADEIRA – PEDIDO DE SUBSÍDIO – Seguidamente foi presente o ofício nº 469/04, datado 

de 7/12/2004, da instituição acima identificada, em que se solicita um subsídio para o “XV Torneio da Madeira ”de 

Voleibol Feminino, que decorrerá em Março de 2005.--------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio na importância de 2 000,00 €.--------

24 – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VAGOS – PEDIDO DE SUBSÍDIO DE LIVROS PARA A A 

BIBLIOTECA DA ESCOLA 1º CEB DE SOZA – Presente o ofício nº 100, datado de 13/01/2005 do 

Agrupamento de Escolas de Vagos, que anexa o ofício da Escola do 1º CEB de Soza, a solicitar um subsídio para 

aquisição de livros para a biblioteca da escola.-----------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir um subsídio na importância de 250,00 €, a pagar 

ao Agrupamento de Escolas de Vagos, sendo o mesmo destinado à escola do 1º CEB de Soza.--------------------------

25 – CORAL LITÚRGICO DE S. TIAGO DE VAGOS – PEDIDO DE SUBSÍDIO – Presente o ofício do Coral 

Litúrgico de S. Tiago de Vagos, datado de 17/12/2004, a solicitar a atribuição de um subsídio destinado ao 

pagamento do Orgão de Tubos.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio na importância de 10 000,00 €, 

considerando que é a 3ª e última atribuição para o efeito.----------------------------------------------------------------------- 

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

efectuados no âmbito das obras particulares no período de 14/01/2005 a 27/01/2005, cuja relação descriminada dos 

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

27 – 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.--------------------------------------------------

--------- E quando eram cerca das 10:40 horas, ausentou-se da sala de reuniões o Sr. Vereador Dr. João Paulo 



  

Martins Neta, por afazeres profissionais. as deliberações que se seguem passam a não contar com a participação e 

votação do Sr. Vereador.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

B – ASSUNTOS DE OBRAS MUNICIPAIS    

1 – ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO PARA FORNECIMENTO COM TRANSPORTE DE 

BETUMINOSO (TAPETE ASFÁLTICO – CAMADA DE DESGASTE) – A Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, ordenar a abertura do concurso mencionado em epígrafe, e aprovou o Caderno de Encargos e 

Programa de Concurso.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

2 – ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO PARA FORNECIMENTO SEM TRANSPORTE DE 

BETUMINOSO (TAPETE ASFÁLTICO – CAMADA DE DESGASTE) – A Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, ordenar a abertura do concurso mencionado em epígrafe, e aprovou o Caderno de Encargos e 

Programa de Concurso.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 – FISCALIZAÇÃO DA EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DO RESERVATÓRIO DO COVÃO DO 

LOBO E CONDUTA ADUTORA – PROC. Nº 6.2.2.1-08/2003 – TRABALHOS A MAIS – Presente a 

informação técnica datada de 27/12/2004, a  dar  a  conhecer  que  dado  o  atrazo  na  execução  da  empreitada de 

“ Construção do Reservatório de Covão do Lobo e Conduta Adutora ” é necessário  prorrogar a fiscalização da 

mesma até ao final do sétimo mês, propondo que o serviço seja prorrogado por mais 3 meses o que perfaz um 

montante de 4 200,00 €.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar nos termos da informação mencionada.------------

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

PROC.6.2.2-06/2002 – Presente a informação técnica datada de 16/12/2004, que dá a conhecer que na obra acima 

mencionada dado o redimencionamento das fundações da torre de pressão, vão existir trabalhos a mais no valor de 

3 614,16 €.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar os trabalhos a mais no valor de 3 614,16 € , mais 

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

5 – REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA DA ÁREA ENVOLVENTE DO POSTO MÉDICO DE SANTA 

CATARINA – AUTO DE RECEPÇÃO PROVISÓRIA – Seguidamente foi presente o auto de recepção 

provisória datado  de 13/12/2004 da obra mencionada em epígrafe.-----------------------------------------------------------

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

6 – BENEFICIAÇÃO DE DIVERSOS ARRUAMENTOS EM VAGOS  ( Avª Bombeiros Voluntários, Rua 

da Saudade, Arruamentos no Bairro de S. João, Rua Maestro Berardo Pinto Camelo, Avª João Grave, Rua 

de S. João, Avª Padre Alírio de Melo, Acesso ao Mercado Municipal e Cemitério ) – AUTO DE RECEPÇÃO 

PROVISÓRIA ( PARCIAL ) – Seguidamente foram presentes os autos de recepção provisória (parcial), datados 

de 07/05/2004 e 30/11/2004 da obra mencionada em epígrafe.-----------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, homologá-los.---------------------------------------------------

7 – ARRANJO DA PRAÇA CENTRAL DA PRAIA DA VAGUEIRA – 2ª FASE – PRORROGAÇÃO DO 

PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA – A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aceitar a prorrogação 

do prazo  de execução da obra de “ Arranjo da Praça Central da Praia da Vagueira – 2ª Fase ”, solicitada pelo 

empreiteiro, por 2 semanas, de acordo com a informação técnica de 12/01/2005.-------------------------------------------

8 – PRÉ-PRIMÁRIA DO COVÃO DO LOBO –PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA 



  

– A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aceitar a prorrogação do prazo  de execução da obra “ Pré-

Primária do Covão do Lobo ”, solicitada pelo empreiteiro, até 31/01/2005, de acordo com a informação técnica de 

17/12/2004.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9 – PRÉ-PRIMÁRIA DE SANTA CATARINA – PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DA 

OBRA – A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aceitar  a  prorrogação  do  prazo  de execução da obra 

“ Pré-Primária de Santa Catarina ”, solicitada pelo empreiteiro, até 31/01/2005, de acordo com a informação técnica 

de 17/12/2004.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10 – ESTÁDIO MUNICIPAL DE VAGOS – Seguidamente foi presente a proposta do Sr. Presidente da Câmara 

Municipal datado de 24/01/2005 que a seguir se transcreve, com referência à obra de “ Construção do Estádio 

Municipal de Vagos ”.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- PROPOSTA -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Assunto: Construção do Estádio Municipal de Vagos – Procº 6.2.2-22/1999---------------------------------------

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

--------- A obra se encontra parada há alguns meses com claros prejuízos para os trabalhos já executados, 

encontrando-se alguns em deterioração face ao abandono dos mesmos;------------------------------------------------------

--------- É de interesse público a conclusão da mesma atendendo ao fim a que se destina;---------------------------------

--------- Decorre processo de falência da empresa adjudicatária da obra e não se vislumbra que a mesma dê início 

em tempo adequado à conclusão da empreitada;----------------------------------------------------------------------------------

--------- Foi oportunamente objecto de tentativa de acordo quanto às dívidas litigiosas entre esta Câmara Municipal 

e o adjudicatário da obra, tendo este último rejeitado a proposta da autarquia e não enviando contraproposta;---------

--------- Proponho:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- 1 – Notificar o administrador judicial do processo de falência da empresa adjudicatária da intenção da 

Câmara Municipal em rescindir o contrato de empreitada e para se pronunciar, querendo, nos termos dos artigos 

100º e 101º do Código de Procedimento Administrativo:-----------------------------------------------------------------------

--------- 2 -  Abrir concurso público para a conclusão dos trabalhos da obra;-------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, aprovar a proposta do Sr. Presidente.-------------------------  

--------- Vagos, 24 de Janeiro de 2005----------------------------------------------------------------------------------------------

---------- O Presidente da Câmara ”.------------------------------------------------------------------------------------------------

11 – CONSTRUÇÃO DA PISCINA DE ALTA COMPETIÇÃO – Seguidamente foi presente a proposta do Sr. 

Presidente da Câmara Municipal datada de 24/01/2005 que a seguir se transcreve, com referência à obra de “ 

Construção da Piscina de Alta Competição.”--------------------------------------------------------------------------------------

--------- PROPOSTA -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Assunto : Construção da Piscina de Alta Competição – Procº 6.2.2-06/2001---------------------------------------

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

--------- A obra se encontra parada há alguns meses com claros prejuízos para os trabalhos já executados, 

encontrando-se alguns em deterioração face ao abandono dos mesmos;------------------------------------------------------

--------- É de interesse público a conclusão da mesma atendendo ao fim a que se destina;---------------------------------

--------- Decorre processo de falência da empresa adjudicatária da obra e não se vislumbra que a mesma dê início 

em tempo adequado à conclusão da empreitada;----------------------------------------------------------------------------------



  

--------- Foi oportunamente objecto de tentativa de acordo quanto às dívidas litigiosas entre esta Câmara Municipal 

e o adjudicatário da obra, tendo este último rejeitado a proposta da autarquia e não enviando contraproposta;---------

--------- Proponho:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- 1 – Notificar o administrador judicial do processo de falência da empresa adjudicatária da intenção da 

Câmara Municipal em rescindir o contrato de empreitada e para se pronunciar, querendo, nos termos dos artigos 

100º e 101º do Código de Procedimento Administrativo:-----------------------------------------------------------------------

--------- 2 -  Abrir concurso público para a conclusão dos trabalhos da obra;------------------------------------------------- 

--------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do Sr. Presidente.------------------------ 

---------Vagos, 24 de Janeiro de 2005-----------------------------------------------------------------------------------------------

--------- O Presidente da Câmara ”.-------------------------------------------------------------------------------------------------

12 – PROJECTO DE “ RECUPERAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DO 1º CEB DE SOZA ” APROVAÇÃO DO 

ESTUDO PRÉVIO – Seguidamente foi presente o Estudo Prévio do projecto de Recuperação e Beneficiação do 1º 

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

--------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o referido estudo prévio e ordenar que sejam 

solicitados os pareceres da Autoridade Sanitária, S.N.B.P.C. e DREC.------------------------------------------------------- 

 C- ASSUNTOS DE OBRAS PARTICULARES 

1 - PLANO DE PORMENOR DE S. SEBASTIÃO –REVISÃO DO PLANO DE PORMENOR DA ZONA 2B 

DO PGU DE VAGOS -  Presente o Plano de Pormenor de S. Sebastião – Revisão do Plano de Pormenor da Zona 

2B do PGU de Vagos, bem como os pareceres das entidades consultadas.---------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprová-lo e remete-lo a discussão pública.------------------

2 – WILLIAM CORREIA XAVIER – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC. N º 51/2004 - Presente o processo 

nº 51/2004, de que é requerente William Correia Xavier, residente em Aveiro, para construção de uma moradia em 

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

--------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão de acordo com a informação técnica  

datada de 21/01/2005.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3 – ARMINDO NUNES SERENO – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC. Nº 54/2004 – Presente o processo nº 

54/2004 de que é requerente Armindo Nunes Sereno, residente no lugar de Vergas, para construção de uma moradia 

e anexos, bem como o respectivo destaque, no Lameiro do Mar.--------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, deferir o processo de acordo com a informação técnica 

datada de 21/01/2005.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4 – LUIS DE JESUS COSTA – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC. Nº 46/2004 – Presente o processo nº 

46/2004, de que é requerente Luis de Jesus Costa, residente no lugar da Carregosa, para construção de um armazém 

num terreno sito no  Loral, Carregosa.---------------------------------------------------------------------------------------------

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

datada de 14/01/2005.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5 – DORINDO DOS SANTOS MINEIRO – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC. Nº 53/2004 – Presente o 

processo nº 53/2004, de que é requerente Dorindo dos Santos Mineiro, residente em Igreja Velha, Covão do Lobo, 

que pretende construir uma moradia, anexos e muros de vedação e divisão, no lugar de Fonte do Grou, Covão do 

Lobo.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



  

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

datada de 21/01/2005.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6 – IMOBILIÁRIA CONDE & FERREIRA, LDA – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC. Nº 62/2004 – 

Presente o processo nº 62/2004, de que é requerente a firma Imobiliária Conde & Ferreira, Ldª, com sede em Santo 

André, que pretende construir um edifício e anexos, em Vagos.---------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido de acordo com a informação técnica 

datada de 21/01/2005.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7 – ENEIDA DOS SANTOS NEVES – PROC. DE OBRAS Nº 299/2004 – Presente o processo nº 299/2004, de 

que é requerente Eneida dos Santos Neves, residente no lugar do Vale, Ponte de Vagos, que requer licenciamento 

para construção de uma moradia e muros no referido lugar.--------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a construção em área agro-florestal inferior a 

dois hectares, nos termos da informação técnica datada de 11/01/2005.------------------------------------------------------

8 – SAUL DA CRUZ GONÇALVES – PROC. DE OBRAS Nº 266/2004 – Presente o processo de obras nº 

266/2004, de que é requerente Saul da Cruz Gonçalves, residente em Fonte de Angeão que requer o licenciamento 

da construção de muros, num terreno que possui no lugar da Gândara.-------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a construção dos muros em área agro-florestal, 

inferior a dois hectares, nos termos do artigo 34º do Regulamento do P.D.M., e ainda aceitar a construção dos 

muros com 2 metros de altura, face às razões invocadas pelo requerente ( segurança ) nos termos do nº 2, do artº 15º 

do R.M.U.E. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9 – RICARDO ALBERTO MARQUES CAPELA – PROCESSO DE DESTAQUE Nº 25/2004 -  Presente o 

processo de destaque nº25/2004, de que é requerente Ricardo Alberto Marques Capela, que solicita o destaque de 

uma parcela de terreno para construção de uma moradia no lugar da Lomba.------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o destaque de acordo com o parecer técnico 

datado de 02/11/2004 e do parecer do Jurista datado de 06/12/2004-----------------------------------------------------------

10 – VITOR DAS NEVES ABREU – LOTEAMENTO – LIBERTAÇÃO DE GARANTIA BANCÁRIA – 

Presente o processo de loteamento de Vitor das Neves Abreu, titulado pelo alvará de loteamento 01/1992, bem 

como o auto de recepção definitiva das obras de urbanização do mesmo.----------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, homologar o auto de vistoria, datado de 10/01/2005 e 

receber as obras de urbanização.----------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Mais foi deliberado, unanimemente, ordenar a libertação da garantia constituída para o efeito.----------------- 

D - DIVERSOS 

1 – ASSOCIAÇÃO DA INCUBADORA  DO BEIRA ATLÂNTICO PARQUE DE MIRA – Presente o ofício 

da Associação da Incubadora do Beira Atlântico Parque de Mira, com sede em Mira, a qual usa a criação de uma 

Incubadora, de um Parque de Negócios e de um Pólo Tecnológico. Propõe a Associação que a Câmara Municipal 

de Vagos se associe ao projecto, remetendo cópias dos Estatutos.-------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, agradecer o convite, não vendo, no entanto, interesse em 

integrar a Associação.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------     



  

E – EXTRAS 

1 – DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS NA EN 335 – PROCº 6.2.2-01/2002- Presente a proposta do Sr. 

Presidente da Câmara Municipal, datada de 24/01/2005, que a seguir se transcreve, com referência à obra 

mencionada em epígrafe:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- PROPOSTA -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Assunto: Drenagem de Águas Residuais na EN 335 – Procº 6.2.2-01/2002----------------------------------------

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

--------- A obra se encontra parada há alguns meses com claros prejuízos para os trabalhos já executados, 

encontrando-se alguns em deterioração face ao abandono dos mesmos;------------------------------------------------------

--------- É de interesse público a conclusão da mesma atendendo ao fim a que se destina;---------------------------------

---------Decorrendo processo de apuramento de responsabilidades quanto aos erros detectados na obra prosseguindo 

com a contratação de entidade externa e independente para o efeito;----------------------------------------------------------

--------- Foi oportunamente objecto de tentativa de acordo quanto à reparação dos defeitos detectados e pagamento 

das dívidas litigiosas entre esta Câmara Municipal e o adjudicatário da obra, tendo este último rejeitado a proposta 

da autarquia para reparação dos defeitos e iniciando-se o referido no ponto supra;-----------------------------------------

--------- 1-Notificar o empreiteiro da intenção da Câmara Municipal em rescindir o contrato de empreitada  e para se 

pronunciar, querendo, nos termos dos artigos 100º e 101º do Código de procedimento Administrativo;-----------------

--------- 2-Prosseguir com os processos de concurso com vista à conclusão da obra e de averiguação de 

responsabilidades;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do Sr. Presidente.------------------------ 

---------- Vagos, 24 de Janeiro de 2005---------------------------------------------------------------------------------------------

---------- O Presidente da Câmara ”.------------------------------------------------------------------------------------------------

-2 – INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL – PROGRAMA DE ESTIMULO À 

OFERTA DE EMPREGO: - Presente o ofício nº DC-EAV/3.7.01.00/109, datado de 12 de Janeiro de 2005, 

solicitando que a Câmara Municipal se pronuncie sobre o interesse da Iniciativa Local de Emprego de que é 

promotor Freddy Domingues Rocha, da Sociedade Freddy Rocha, Unipessoal, Ldª, com sede na Rua Santa Isabel, 

28 – Vergas, cujo projecto usa a implementação de uma empresa de actividades musicais.-------------------------------

--------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, dar parecer favorável à candidatura apresentada.-----------   

PERÍODO RESERVADO AO PÚBLICO : Presente na sala de reunião o Sr. José Paulo Pereira, residente na 

Gafanha da Boa-Hora, o qual apresentou um documento que solicitou fosse anexado a acta da presente reunião, e 

sobre o qual deu alguns esclarecimentos ao Executivo Municipal.------------------------------------------------------------

--------- O referido documento dá-se aqui como transcrito e fica apenso à acta da presente reunião.---------------------

--------- A Câmara Municipal deliberou,  unanimemente o seguinte:----------------------------------------------------------

-------Atenta a exposição ora apresentada pelo requerente José Paulo Pereira, julga-se oportuno remete-la ao 

Departamento de Urbanismo, Divisão de Planeamento para que a mesma seja objecto de apreciação e seja 

positivamente considerada em sede da Elaboração do Plano Sectorial, Rede Natura 2000, para onde será remetida, 

ICN, juntamente e sendo parte das intenções da Autarquia para as áreas que tem sob Rede Natura.--------------------- 

--------- 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 pelo membros da Câmara aqui 

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

reunião ás 11,30 horas.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  


