
ACTA Nº  25 

Acta da Reunião Ordinária  do dia 17 de Dezembro de 2004 

--------- No dia 17 de Dezembro de 2004,  pelas nove horas e quarenta 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, 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. O 

Sr. Vereador Dr. João Paulo Martins Neta faltou no início da reunião, dando-se conhecimento na devida altura da 

entrada na sala de reuniões do mesmo.---------------------------------------------------------------------------------------------  

ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR – Em virtude do texto das actas das reuniões dos dias 26/11/2004 e 

03/12/2004, ter sido previamente distribuída a todos os membros do Órgão Executivo, a Câmara Municipal 

deliberou, por unanimidade aprovar as actas das reuniões dos dias 26/11/2004 e 03/12/2004.---------------------------- 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA: 

Assalto ao Edifício dos Paços do Concelho: Antes de se entrar no período da Ordem do Dia o Sr. Presidente da 

Câmara deu conhecimento à Câmara Municipal do assalto ocorrido no Edifício dos Paços do Concelho, na noite do 

dia 14 para o dia 15 do corrente mês. Informou que apesar de terem entrado em todos os sectores de atendimento ao 

público e gabinetes, não se deu por falta de qualquer documentação, nem a mesma foi destruída. Informou ainda 

que foi aberto o cofre existente na Tesouraria Municipal tendo sido roubada a importância de 2 550,39 Euros, bem 

como foi roubada a máquina fotográfica digital marca Sony do Gabinete do Sr. Director do Departamento de 

Desenvolvimento e Obras Públicas, e a importância de aproximadamente 30,00 Euros do Bar da Câmara.------------- 

ORDEM DO DIA 

A- ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 
1 - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA - Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 16 de 

Dezembro de 2004, o qual acusa um saldo em dinheiro de 734 233,74 €uros, a Câmara Municipal dele tomou 

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

2 – ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE AVEIRO – PROLONGAMENTO DO HORÁRIO DOS 

ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS NA QUADRA DO NATAL – Presente  o ofício da Associação 

Comercial de Aveiro, dando conhecimento do prolongamento do horário dos estabelecimentos comerciais na 

Quadra do Natal 2004/2005.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com o prolongamento do horário.---------------- 

3  –  ALBARO SIMÕES PEQUENO – ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS – DESISTÊNCIA DE 

CANDIDATURA DE LOTE DE TERRENO - Presente o ofício de Albaro Simões Pequeno, datado de 

02/12/2004, residente em Santo André a comunicar que desiste da aquisição do lote de terreno nº 112 da Zona 

Industrial de Vagos, que lhe foi alienado por deliberação da Câmara Municipal de 24/01/2003.------------------------- 

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



  

4 – ALBARO SIMÕES PEQUENO E JORGE DE JESUS GONÇALVES – PERMUTAS DE TERRENO – A 

Câmara Municipal deliberou, por unanimidade aceitar a permuta do terreno que pertence a Albaro Simões Pequeno 

e Jorge de Jesus Gonçalves, em regime de compropriedade, sito no lugar e freguesia de Santo André, junto à Igreja, 

para aí ser edificado o Centro Social da Associação de Solidariedade Social da freguesia de Santo André e dar em 

troca dois lotes de terreno localizados na área do Plano de Pormenor da Gafanha da Boa-Hora, com idêntico valor, 

nº 65 e 66, ao do terreno que lhes pertence.---------------------------------------------------------------------------------------

--  5 – JORGE DE JESUS GONÇALVES – ZONA IONDUSTRIAL DE VAGOS – DESISTÊNCIA DE 

CANDIDATURA DE LOTE DE TERRENO - Presente o ofício de Jorge de Jesus Gonçalves, residente em  

Calvão, datado de 02/12/2004,  a comunicar que desiste da candidatura a aquisição de um lote na Zona Industrial de 

Vagos, candidatura que foi aprovada em reunião da Câmara Municipal de 25/10/2002.-----------------------------------

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

6 – JORGE DE JESUS GONÇALVES – PERMUTA DE TERRENO - A Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, retirar e o presente ponto, por o mesmo ter sido tratado conjuntamente com o Ponto A4.---------------- 

7 – COMISSÃO DE MELHORAMENTOS DE LOMBA, CORGO DO SEIXO DE BAIXO, CORGO DO 

SEIXO DE CIMA, LAMEIRO DO MAR, LAMEIRO DA SERRA E QUINTÃ- PEDIDO DE SUBSÍDIO- 

Presente o ofício, datado de 03/11/2004, da Comissão de Melhoramentos mencionada em epígrafe, a solicitar a 

atribuição de um subsídio no valor de 7 200,00 Euros, destinado à limpeza da Estrada da Vala do Rato, bem como, 

a continuação da abertura da mesma ao longo da vala.--------------------------------------------------------------------------

-- 

--------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio na importância de 7 200,00 Euros, 

destinado ao fim mencionado.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8 – AUDÍLIA DE OLIVEIRA SIMÕES – INDEMNIZAÇÃO PELA OCUPAÇÃO DE TERRENO - Presente 

o ofício de Audília de Oliveira Simões, residente em Mataduços, Aveiro, requerendo o pagamento de indemnização 

pela ocupação de 161m2 de terreno destinado à construção da rotunda de Salgueiro/Carregosa.----------------- A 

Câmara Municipal  deliberou, por unanimidade, indemnizar a requerente na importância de 3 211,95 Euros, pela 

ocupação de 161 m2 que lhe foram ocupados com a construção da rotunda.-----------------------------------  

9 – JUNTA DE FREGUESIA DE FONTE DE ANGEÃO  – PEDIDO DE SUBSÍDIO -  Presente o ofício da 

Junta de Freguesia de Fonte de Angeão, datado de 22/11/2004, a solicitar a atribuição de um subsídio para apoio às 

obras do Parque de Merendas e aquisição de terrenos no valor de 40 000,00 Euros.--------------------------------------- 

--------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um  subsídio no valor de 27 000,00 Euros--------

10 – PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE O INSTITUTO GEOGRÁFICO PORTUGUÊS, A 

CÂMARA MUNICIPAL DE ILHAVO, A CÂMARA MUNICIPAL DE MIRA E A CÂMARA MUNICIPAL 

DE VAGOS – Seguidamente o Sr. Presidente fez  presente o protocolo de Cooperação mencionado em epígrafe, 

documento que se dá aqui como inteiramente reproduzido, ficará arquivado no presente livro de actas. 

--------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o referido protocolo e autorizar o Sr. Presidente 

da Câmara a proceder à sua assinatura.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

11 – PROTOCOLO DE CEDÊNCIA DE INSTALAÇÕES À DUNA MEÃO – ASSOCIAÇÃO CULTURAL 

E RECREATIVA DO LOMBOMEÃO – Depois foi presente o Protocolo de Cedência de Instalações à Duna 



  

Meão-Associação Cultural e Recreativa do Lombomeão, para a cedência da Escola Velha do Lombomeão,  que se 

dá aqui como inteiramente reproduzido e ficará arquivado no presente livro de actas.------------------------------------- 

--------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o referido protocolo e autorizar o Sr. Presidente 

da Câmara a proceder à sua assinatura.---------------------------------------------------------------------------------------------

--------- E quando eram cerca das 10 horas, ausentou-se da sala de reuniões o Sr. Presidente da Câmara que se 

deslocou à Câmara Municipal de Mira a fim de assinar o Protocolo de Cooperação entre o Instituto Geográfico 

Português e as Câmaras Municipais de Ilhavo, Mira e Vagos, ficando a presidir à reunião o Sr. Vice-Presidente, 

Vereador Mário Reis Pedreiras.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Na mesma altura deu entrada na sala de reuniões o Sr. Vereador Dr. João Paulo Martins Neta.  As 

deliberações que se seguem passam a contar com a participação e votação do mesmo.------------------------------------ 

12 – 16ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA PARA O ANO DE 2004 – RATIFICAÇÃO- Nos 

termos do disposto na alínea d) do nº 2 do artigo 64º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada 

pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a Câmara  Municipal deliberou por unanimidade, ratificar a 16ª alteração 

orçamental da despesa  que apresenta tanto nas inscrições como nas anulações o montante de 18 000,00 Euros, 

documento constituído por uma folha, assinada e rubricada pela Câmara Municipal o qual se dá aqui como in- 

teiramente reproduzido para todos os efeitos legais e que, de acordo com o nº 1 do artigo 5º do Decreto-Lei nº 

45362, de 21 de Novembro de 1963, na redacção do Decreto-Lei nº 334/82, de 19 de Agosto, vai ficar arquivado na 

pasta anexa ao presente livro de Actas.--------------------------------------------------------------------------------------------  

13 - 13ª ALTERAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS PARA 2004 – RATIFICAÇÃO- 

Nos  termos do disposto na alínea d) do nº 2 do artigo 64º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada e 

republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar a 13ª 

alteração ao Plano Plurianual de Investimentos para o ano de 2004 que apresenta tanto nas anulações como nos 

reforços o montante de 7 000,00 Euros, documento constituído por uma folha, assinado e rubricado pela Câmara 

Municipal o qual se dá aqui como inteiramente reproduzido para todos os efeitos legais e que, de acordo com o nº 1 

do artigo 5º do Decreto-Lei nº 45362, de 21 de Novembro de 1963, na redacção do Decreto-Lei nº 334/82, de 19 de 

Agosto, vai ficar arquivado na pasta anexa ao presente livro de Actas.-------------------------------------------------------  

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

efectuados no âmbito das obras particulares no período de 10/12/2004 a 16/12/2004, cuja relação descriminada dos 

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

15 – 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 –  DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS NA EN 333-1, NO BOCO E OUCA – PROCº 6.2.2-03/2003 –Foi 

presente a informação técnica, datada de 25/11/2004, a dar a conhecer da necessidade da execução na obra 

supramencionada de trabalhos a mais no montante de 1 820,00 Euros, documento que se dá aqui como inteiramente 

reproduzido e cuja cópia ficará arquivada no presente livro de actas.------------------------------------------------------- --

--------- A Câmara  Municipal  deliberou,  por  unanimidade, aprovar os referidos  trabalhos  a  mais   no   valor   de 

1 820,00 Euros, mais IVA, nos termos da informação técnica.-----------------------------------------------------------------  

 



  

  

C – ASSUNTOS DE OBRAS PARTICULARES 

1 – JOSÉ BATISTA LANCHA- CONSTRUÇÃO EM PARCELA A DESTACAR – PROCº 09/2004– Presente 

o  processo de destaque nº 9/2004, de que é requerente José Batista Lancha, residente na Parada de Cima, a requerer 

o destaque de uma parcela de terreno, no referido lugar, para construir uma moradia, garagem e muros----------------

--------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, deferir o pedido, com base na informação técnica datada 

de 20/11/2004--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 – MARIA FILOMENA DE MELO SOBREIRO VIDAL – PROCº LOTEAMENTO 13/89 – AUTO DE 

VISTORIA PARA RECEPÇÃO DEFINITIVA - Presente o auto de recepção definitiva das obras de urbanização 

do processo de loteamento nº 13/89, alvará nº 01/90, de que é titular Maria Filomena de Melo Sobreiro Vidal.-------

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

E – EXTRAS – 

1 – COMISSÃO DE TRÂNSITO – ACTA nº 2/2004- Presente a acta  nº 2 da reunião da Comissão de Trânsito 

do dia 18/11/2004.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

Praia da Vagueira, com a profissão de agricultor o qual alertou o Executivo para o facto do clima na Praia da 

Vagueira ser um clima propício para a agricultura durante o Inverno, pelo que, pretendia  sensibilizar a Câmara 

Municipal para a gestão do “ Planeamento Urbanístico ” que se faz  e venha a fazer para aquela localidade, uma vez 

que se continua a construir  ilegalmente em Zonas da Reserva Agrícola. Solicitou ainda que se definissem  Zonas 

específicas para a agricultura por forma a que esta se torne rentável.---------------------------------------------------------- 

--------- Após a intervenção do munícipe o Sr. Vereador Dr. João Paulo Martins Neta ditou para a acta o seguinte :  

“ Volto a dizer que contrariamente aquilo que costuma dizer o Sr. Presidente da Câmara Municipal a fiscalização 

compete aos Serviços Municipais. A ideia de que os Vereadores da Oposição ou os Membros da Assembleia 

Municipal são os responsáveis pela falta de fiscalização só serve para adiar problemas que estão à vista de todos os 

cidadãos.”------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

--------- 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 11,00 horas.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  


