
ACTA Nº  24 

Acta da Reunião Ordinária  do dia 10 de Dezembro de 2004 

--------- No dia 10 de Dezembro de 2004,  pelas dez horas, no Edifício dos Paços do Concelho de Vagos, na Sala de 

Reuniões, reuniu ordinariamente, a Câmara Municipal,  sob a presidência do senhor  Presidente da Câmara, Dr. Rui 

Miguel Rocha da Cruz, com a presença dos senhores vereadores, Mário Reis Pedreiras, Dr. João Paulo Martins 

Neta, Dr. Jorge Manuel dos Santos Simões, António José Ferreira da Graça e Álvaro de Almeida Rosa. Assistiu à 

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

--------- FALTAS E JUSTIFICAÇÕES – Faltou à presente reunião o Sr. Vereador Dr. Carlos Fernandes Roseiro 

Bento.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, justificar a falta dada pelo Senhor Vereador Dr. João 

Paulo Martins Neta à reunião do dia 26.11.2004.-------------------------------------------------------------------------- 

Faltou o senhor vereador Dr. Carlos Fernandes Roseiro Bento.------------------------------------------------------------ 

ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR – Em virtude do texto da acta da reunião do dia 12/11/2004, ter sido 

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

aprovar a acta da reunião do dia 12/11/2004-------------------------------------------------.------------------------------------- 

ORDEM DO DIA 

A- ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 
1 - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA - Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 10 de 

Dezembro de 2004, o qual acusa um saldo em dinheiro de 350 060,93 €, a Câmara Municipal dele tomou 

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

2 – LEGISLAÇÃO PUBLICADA – A Câmara Municipal tomou conhecimento da seguinte legislação publicada:-

---------Portaria nº 1426/2004 – Aprova os coeficientes de localização mínimos e máximos a aplicar em cada 

município, previstos no artigo 42º do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis ( CIMI ).---------------------------- 

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

ORDENAÇÃO – Presente o auto de notícia de contra-ordenação , levantado pela Guarda Nacional Republicana de 

Vagos, com o registo nº 5217/829/04, levantado contra  Reinaldo Mariano da Cruz, residente em Vagos, por motivo 

de ter efectuado uma queimada na Quinta do Porto Gonçalo, em Vagos, sem que possuísse a respectiva licença.-----

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A 

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

Dr. Pedro Samagaio.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

ORDENAÇÃO - Presente o auto de notícia de contra-ordenação nº 5217/813/2004, levantado pela Guarda 

Nacional Republicana do Posto Sazonal da Vagueira, contra Domingos Manuel Gonçalves Portela, residente em 

Aradas, Aveiro e Tomás António Ramalho, residente na Praia da Barra, Ilhavo, exploradores estabelecimento 

denominado “ Invagueira”, sito na Praia da Vagueira, em virtude do estabelecimento, de bar,  se encontrar a 

funcionar, sem possuir licença de utilização.--------------------------------------------------------------------------------------

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

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



  

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

ORDENAÇÃO - Presente o auto de notícia de contra-ordenação º 5217/805/2004, levantado pela Guarda Nacional 

Republicana de Vagos, contra Jorge Manuel  de Jesus Ribeiro, residente na Praia da Vagueira, explorador do 

estabelecimento denominado “Olá Vagueira”, em virtude de no citado estabelecimento estar a decorrer a actividade 

de “ Karaoke ”,  produzindo ruído, sem que possuísse a licença especial de ruído.-----------------------------------------

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

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

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

ORDENAÇÃO - Presente o auto de notícia de contra-ordenação º 5217/806/2004, levantado pela Guarda Nacional 

Republicana de Vagos, contra Jorge Manuel  de Jesus Ribeiro, residente na Praia da Vagueira, explorador do 

estabelecimento denominado “Olá Vagueira”, em virtude de o  referido estabelecimento se encontrar a funcionar 

fora do  horário de funcionamento do mesmo.------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

ORDENAÇÃO- Presente o auto de noticia de contra-ordenação nº 5217/807/2004, levantado pela Guarda 

Nacional Republicana de Vagos, contra Jorge Manuel de Jesus Ribeiro, residente na Praia da Vagueira, explorador 

do estabelecimento denominado “ Olá Vagueira ”,  por no referido estabelecimento estar a decorrer a actividade de 

“ Karaoke ”, sem  que possuisse licença de funcionamento de recintos improvisados.------------------------------------- 

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

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

8 – COMISSÃO ADMINISTRATIVA DA IGREJA DO LOMBOMEÃO – SUBSÍDIO – Presente o ofício da 

Comissão Administrativa da Igreja do Lombomeão que remetem fotocópias de documentos de despesa, referentes 

às obras que decorrem no Salão de Festas e Catequese da Igreja, conforme deliberação da Câmara Municipal do dia 

08/10/2004.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal em consequência da deliberação do dia 08/10/2004, delibera, por unanimidade, pagar 

facturas até ao montante de 15 000,00 Euros, devendo a Comissão ter disponível no final os recibos referentes às 

facturas apresentadas para verificação.---------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Mais foi deliberado unanimemente, que o referido subsídio seja pago à Fábrica da Igreja Paroquial da 

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

9 – MARIA TERESA DE JESUS VAZ FERNANDES – TRANSPORTES ESCOLARES DE ALUNAS COM 

DEFICIÊNCIA AUDITIVA – Seguidamente foi presente o ofício de Maria Teresa de Jesus Vaz Fernandes, 

residente no lugar da Lomba, a solicitar um subsídio para  fazer face às despesas com o transporte de suas filhas, 

Vera Luísa de Jesus Fernandes e Cláudia Jesus Fernandes, deficientes auditivas, que frequentam aulas em Ilhavo, 

em virtude de em Vagos não existir valência de terapia da fala.---------------------------------------------------------------   

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir subsídio mensal equivalente ao transporte em 

autocarro, para o ano lectivo 2004/2005, conforme se indica:------------------------------------------------------------------

-------- Meses de Outubro e Novembro de 2004, e Janeiro, Fevereiro, Março, Maio e Julho de 2005 – 68,74 Euros, 



  

por mês;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Meses de Setembro e Dezembro de 2004 e Abril de 2005 – 34,37 Euros, por mês.------------------------------- 

10 – JUNTA DE FREGUESIA DE SOZA – PEDIDO DE SUBSÍDIO – Presente o ofício da Junta de Freguesia 

de Soza, a solicitar a atribuição de um apoio financeiro destinado à reconstrução do muro e do mirante existente na 

propriedade do Sr. Dr. Mário Júlio de Almeida e Costa, sito no entroncamento da Avª Professora Maria Júlia Costa 

( Estrada 333-1 ) no Boco, com a Rua do Ribeiro que liga à Ponte do Boco, uma vez que o proprietário cede o 

terreno necessário ao alargamento das estradas com recuo do cotovelo existente.-------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, subsídiar a Junta de Freguesia no montante de 3 204,08 

Euros, valor correspondente a 50% da despesa da obra.------------------------------------------------------------------------ 

Declaração de Voto do Sr. Vereador Dr. João Paulo Martins Neta: “ Voto favoravelmente mas considero que é uma 

obra da responsabilidade da Câmara Municipal devendo a mesma assumir a totalidade da despesa solicitada.”------- 

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

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

11 – CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE CALVÃO – PEDIDO DE SUBSÍDIO - Presente o ofício do 

Centro Social e Paroquial de Calvão, datado de 03/11/04 a solicitar a atribuição de um subsídio para apoio à 

construção de um espaço destinado às actividades do ATL da instituição, a fim de poderem existir melhores 

condições no atendimento das crianças que frequentam a instituição nos seus tempos livres.----------------------------- 

--------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, notificar a instituição para apresentar orçamentos dos 

respectivos equipamentos, para posterior deliberação.--------------------------------------------------------------------------- 

12 –CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE CALVÃO – PEDIDO DE SUBSÍDIO – Presente o ofício do 

Centro  Social e Paroquial de Calvão, datado de 3/11/2004, a solicitar a atribuição de um subsídio destinado à 

instalação de um parque infantil.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, notificar a instituição para apresentar orçamentos dos 

respectivos equipamentos, para posterior deliberação.--------------------------------------------------------------------------- 

13 – EUCLIDES DA ROCHA MARTINS – INDEMNIZAÇÃO PELA OCUPAÇÃO DE TERRENO - 

Presente o ofício de Euclides da Rocha Martins, residente em Lombomeão a solicitar o pagamento de 

indemnização, pela cedência de terreno para a construção do passeio do lado direito da Rua de Leon ( Poente-

Nascente ) em Vagos.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, indemnizar o requerente pela ocupação administrativa de 

150 m2 de terreno ao preço de 7,5 Euros/m2, de acordo com situações análogas à presente.------------------------------ 

14 – NEVA – NÚCLEO EMPRESARIAL DE VAGOS – PEDIDO DE SUBSÍDIO - Presente o ofício datado de 

18.11.04, do NEVA – Núcleo Empresarial de Vagos, a solicitarem a atribuição de um subsídio no valor de 5 000,00 

Euros, correspondente a cerca de 20% do investimento, para criação de um DVD interactivo e aquisição de um 

quiosque multimédia, de acesso ao público, a fixar nos Paços do Concelho e durante o período balnear no Posto de 

Turismo da Vagueira.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A  Câmara Municipal delibera, 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 Dr. João Paulo 

Martins Neta ) e uma abstenção ( do Sr. Vereador Álvaro de Almeida Rosa ), o seguinte:---------------------------------

--------- 1º - Subsídiar o presente projecto de criação de um DVD temático sobre o Município de Vagos e a 



  

aquisição de um quiosque multimédia a instalar no novo edifício dos Serviços Camarários e noutros locais a 

acordar com o NEVA, que será seleccionado de acordo com o Departamento D.O. Públicas.----------------------------

--------- 2º - A participação financeira da Autarquia no projecto será definida mediante a apresentação do 

documento comprovativo da despesa/recibo.--------------------------------------------------------------------------------------

Declaração de Voto do Sr. Vereador Álvaro de Almeida Rosa: “ Abstenho-me porque entendo que o quiosque tem 

a ver com o nosso concelho e a instalar na Câmara, deveria ser a Câmara a realizar e assumir o mesmo.”-------------- 

15 – ALTERAÇÃO DA DATA DA REUNIÃO PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE 

DEZEMBRO – Em virtude da última reunião da Câmara Municipal do mês de Dezembro, coincidir com o dia 

24/12/2004, Véspera de Natal, a Câmara Municipal delibera, por unanimidade que a reunião pública deste mês seja 

antecipada para o dia 17/12/2004.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Mais foi deliberado, unanimemente, mandar afixar Editais para conhecimento público e notificar o Sr. 

Vereador Dr. Carlos Fernandes Roseiro Bento, da alteração efectuada, considerando-se todos os membros presentes 

notificados.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

VAGOS – SUBSÍDIO – A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio na importância de 

15 000,00 Euros, ao Centro Cultural e Desportivo dos Trabalhadores da Câmara Municipal de Vagos, para fazer 

face às despesas da Festa de Natal dos trabalhadores municipais.-------------------------------------------------------------- 

17 -GRUPO DESPORTIVO DE CALVÃO – PEDIDO DE SUBSÍDIO – Presente o ofício do Grupo Desportivo 

de Calvão, datado de 22/11/2004, a solicitar a atribuição de um subsídio para a época desportiva 2004/2005.---------

--------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio na importância de 5 000,00 Euros, 

por conta do subsídio final para a época desportiva 2004/2005.----------------------------------------------------------------

18 – ARCELINA DA LUZ DOS SANTOS FANECA – FORNECIMENTO DE ÁGUA – A Câmara Municipal 

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

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

19 – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS – a Câmara Municipal tomou conhecimento dos despachos 

efectuados no âmbito das obras particulares no período de 26/11/2004 a 09/12/2004, cuja relação descriminada dos 

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

20 – 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 – ASSUNTOS DE OBRAS MUNICIPAIS    

1 – NÚCLEO DE PALHEIROS DA PRAIA DA VAGUEIRA – ESTUDO PRELIMINAR – A Câmara 

Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o “ Estudo Preliminar ” do projecto do Núcleo de Palheiros na Praia 

da Vagueira  e remetê-lo para consulta pública e a parecer da C.C.D.R.Centro, INAG, ICN, e Capitania do Porto de 

Aveiro.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 – BENEFICIAÇÃO DA ESTRADA DOS CARDAIS – ESTUDO PRÉVIO – Presente o “ Estudo Prévio ” do 

Projecto de Beneficiação da Estrada dos Cardais, a Câmara Municipal deliberou por unanimidade , aprová-lo de 

acordo com o parecer técnico do Chefe de Divisão da Infraestrutura de 18/11/2004.---------------------------------------

3 – REQUALIFICAÇÃO URBANA DO BAIRRO DA CORREDOURA – ABERTURA DE CONCURSO 

PÚBLICO – A Câmara  Municipal deliberou, por unanimidade, abrir concurso público para a realização da obra de 



  

“ Requalificação Urbana do Bairro da Corredoura ”, bem como aprovar o projecto, Programa de Concurso e 

Caderno de Encargos.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

– ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO – 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 ) 

abrir concurso público para a obra mencionada em epígrafe, bem como aprovou o Projecto, Caderno de Encargos e 

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

Declaração de Voto do Sr. Vereador Dr. João Paulo Martins Neta: -“ Considerando que o presente concurso de 

destina à construção de um equipamento com o qual em parte não concordo, nomeadamente, no que diz respeito à 

inclusão de  uma creche e Jardim de Infância dentro da Zona Industrial de Vagos, tenho que votar contra a abertura 

do concurso apesar de considerar que esta obra é fundamental para a Zona Industrial de Vagos. Assim, continuo a 

pensar que no interesse das crianças o projecto deve ser remodelado de forma a que esses espaços possam ser 

aproveitados para outras valências.”------------------------------------------------------------------------------------------------    

5 – DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS  NA EN 333-1, NO BOCO E OUCA – PROC.6.2.2-03/2003-

APROVAÇÃO DE SUB-EMPREITEIRO- RATIFICAÇÃO – A Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente datado de 25/11/2004, que autorizou a substituição do Sub-

empreiteiro da obra de “ Drenagem de Águas Residuais na EN 333-1, no Boco e Ouca ”. O novo Sub-empreiteiro é 

a Firma Prilux – Comércio Geral de Apoio à Agricultura, Ldª. ”--------------------------------------------------------------

---------6 – DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E PLUVIAIS EM PONTE DE VAGOS – AUTO DE 

RECEPÇÃO PROVISÓRIA – Presente o auto de recepção provisória da obra de “ Drenagem de Águas Residuais 

e Pluviais em Ponte de Vagos ”, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, homologá-lo.------------------------

7 – CONCEPÇÃO/CONSTRUÇÃO DO PONTÃO DAS MOITAS, EM VAGOS – PROC. 6.2.2-05/2003 – 

CONTA DA EMPREITADA -  Presente a conta final da empreitada da obra de “ Concepção/Construção do 

Pontão das Moitas, em Vagos ”, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, homologá-la.------------------------

8 – SUBSTITUIÇÃO DE FISCAL EM DIVERSAS EMPREITADAS – Presente a informação técnica do 

C.D.E.U., datada de 24/11/2004, a dar a conhecer que dada a impossibilidade da Srª Engª Ana Cláudia, por motivos 

de doença, continuar a desempenhar funções de fiscalização nas empreitadas abaixo mencionadas, propõe que para 

as mesmas seja nomeada nova fiscalização composta pelo próprio e pela Srª Engª Guida Caniceiro.--------------------

1 – Ampliação e Beneficiação da Escola Pré-Primária de Santa Catarina;----------------------------------------------------

2 – Pré-Primária de Covão do Lobo;-----------------------------------------------------------------------------------------------

3 – Requalificação Urbanística da Área Envolvente ao Posto Médico de Santa Catarina;----------------------------------

4 – Arranjo da Praça Central da Praia da Vagueira – 2ª fase;-------------------------------------------------------------------

5 – Escola do 1º CEB da Vigia.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nomear a nova Fiscalização para as referidas obras, 

composta pelo C.D.E.U., Arqº Pedro Ruano de Castro e Engª Guida Caniceiro.--------------------------------------------

C – ASSUNTOS DE OBRAS PARTICULARES 

1 – SAUL DA CRUZ GONÇALVES – AVERBAMENTO DE PROJECTO DE OBRAS – Presente o 

requerimento de Saul da Cruz Gonçalves, que solicita o averbamento do processo de obras particulares nº 293/97, 



  

em nome de Virgilio Julião para seu nome.---------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, deferir o pedido.-------------------------------------------------

2 – PAULA CRISTINA DE JESUS CALADO E JOÃO PEDRO LOPES SANTOS – INFORMAÇÃO 

PRÉVIA – PROC. Nº 37/2004 – Presente o processo de informação prévia nº 37/2004, de que são requerentes 

Paula Cristina de Jesus Calado e João Pedro Lopes Santos, residentes em Lavandeira, que pretendem construir uma 

moradia no referido lugar de Lavandeira.------------------------------------------------------------------------------------------

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

17/11/2004.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3 – PAULO MÓNICA RIBEIRO E MANUEL MÓNICA RIBEIRO JORGE – PROCESSO DE DESTAQUE 

Nº 24/2004- Presente o processo de que são requerentes Paulo Mónica Ribeiro e Manuel Mónica Ribeiro Jorge, 

residentes em Canto de Calvão, que solicitam a desanexação de uma parcela de terreno para construção de uma 

moradia com anexos e muros, no referido lugar de Canto de Calvão.---------------------------------------------------------

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

datada de 17/11/2004.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4 – MÁRIO DE OLIVEIRA FELÍCIO – PROCESSO DE DESTAQUE Nº 26/2004 – Presente o processo de 

destaque nº 26/2004, de que é requerente Mário de Oliveira Felício, residente em Calvão, a solicitar a desanexação 

de uma parcela de terreno para construção de uma moradia, anexos e muros num prédio sito em Calvão.--------------

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

17/11/2004.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

D – DIVERSOS 

1 -CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO BAIRRO – CONSTRUÇÃO DE CANIL 

INTERMUNICIPAL -  Presente o ofício nº 5684, datado de 17/11/2004, da câmara Municipal de Oliveira do 

Bairro, solicitando informação sobre o interesse da Câmara Municipal de Vagos em construir um canil 

intermunicipal, conjugando assim esforços no investimento e sua exploração. Informam ainda que estão disponíveis 

para ceder um terreno junto à Feira do Gado da Palhaça para implantação do referido canil.------------------------------

--------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta da Câmara Municipal de 

Oliveira do Bairro quanto à construção do canil intermunicipal estendendo a presente proposta às Câmaras 

Municipais de Anadia, Cantanhede e Mira, as quais devemos abordar para eventual localização, financiamento e 

construção.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

2 – DESVINCULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VAGOS DA ASSOCIAÇÃO BEIRA ATLÂNTICO 

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

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

3 – AIDA – ASSOCIAÇÃO INDUSTRIAL DO DISTRITO DE AVEIRO – CEDÊNCIA DE ESPAÇOS 

PUBLICITÁRIOS – Presente o ofício da AIDA – Associação Industrial do Distrito de Aveiro, informando que se 

encontram a desenvolver um projecto no âmbito do Programa Aveiro Digital –Geoinvest – Dinamização das Zonas 

Industriais de Nova Geração, e que pretendem divulgá-lo, solicitando para o efeito a utilização de espaços 

publicitários, durante os meses de Janeiro e Fevereiro de 2005.----------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a ocupação de dois mupis durante os meses de 

Janeiro e Fevereiro de 2005.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



  

 4 – ÉPOCA BALNEAR 2005 – LEI Nº 44/2004, DE 19 DE AGOSTO – Presente a informação técnica datada 

de 25/11/2004, dando a conhecer que a  Lei nº44/2004, de 19 de Agosto que define o Regime Jurídico da 

assistência nos locais destinados a banhistas, determina que a época balnear é fixada por portaria, sob proposta da 

Câmara Municipal, pelo que é necessário que a Câmara Municipal defina para o ano de 2005 o período que 

pretende.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, definir a época balnear para o ano de 2005, de 1 de Junho 

a 30 de Setembro.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- 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 12,40 horas.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  


