
 

 

ACTA Nº 4 

Acta da Reunião Ordinária do dia 24 de Fevereiro de 2006 

--------- No dia 24 de Fevereiro de 2006, pelas quinze horas, no Edifício dos Paços do  Concelho de Vagos,  na  Sala  

de Reuniões, reuniu ordinariamente, em sessão pública, a Câmara Municipal, sob a presidência do senhor Presidente 

da Câmara, Dr. Rui Miguel Rocha da Cruz, com a presença dos senhores vereadores, Drª Albina Maria de Oliveira 

Rocha, Dr. Manuel Augusto da Silva Frade, Fernando Ferreira Capela, 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..-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FALTAS E JUSTIFICAÇÃO – Faltou o Sr. Vereador Dr. Carlos Manuel Simões das Neves, por se 

encontrar de férias, tendo a Câmara Municipal deliberado, por unanimidade, justificar a falta.--------------------------- 

ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR: Em virtude da acta da reunião ordinária do dia 10 de Fevereiro de 

2006, ter sido previamente distribuída a todos os membros do Orgão 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 23 de 

Fevereiro de 2006, o qual acusa um saldo em dinheiro de 615.113,79 €, a Câmara Municipal dele tomou 

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

2 – LEGISLAÇÃO PUBLICADA – Portaria nº 132/2006 – Fixa os montantes das prestações por encargos 

familiares, bem como das prestações que visam a protecção de crianças e jovens com deficiência e ou em situação 

de dependência. Revoga a Portaria nº 183/2005, de 15 de Fevereiro.-------------------------------------------------------- 

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

Presente o auto de notícia de contra-ordenação nº 18/06, levantado pela Equipa de protecção da Natureza e 

Ambiente da G.N.R. de Aveiro, contra Paulo Jorge de Oliveira Alves, residente na Choca do Mar, Calvão, por 

proceder a extracção de inertes, em Santo André, sem possuir licença para o efeito.----------------------------------------

---------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, remeter o auto à Fiscalização Municipal, para 

identificarem no Plano de Condicionantes do P.D.M. o local dos factos.----------------------------------------------------- 

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

AUTOS) – Presentes os autos de notícia de contra-ordenação nºs 06/06 e 07/06, levantados pela Equipa de 

Protecção da Natureza e Ambiente da G.N.R. de Aveiro, contra a firma Braga & Fernandes, Sociedade Comercial, 

Ldª, com sede em Vagos, por procederem à extracção de inertes em Salgueiro, sem possuir a respectiva licença.-----

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, remeter os dois autos a Fiscalização Municipal para 

localizar na Planta de Condicionantes do P.D.M., o local da prática dos factos.--------------------------------------------- 

5 – GUARDA NACIONAL REPUBLICANA AUTO DE NOTÍCIA DE CONTRA-ORDENAÇÃO – Presente 

o auto de notícia de contra-ordenação nº 20/06, levantado pela Equipa de Protecção da Natureza e Ambiente da 

G.N.R. de Cantanhede, contra Armando Montoiro Leitão, residente em Juncal, por proceder a armazenamento  de 



  

resíduos sem cumprir os requisitos mínimos de funcionamento de depósito de sucata.-------------------------------------

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

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

6 – DIRECÇÃO REGIONAL DE ECONOMIA DO CENTRO – RECLAMAÇÃO CONTRA A 

EXPLORAÇÃO DE UMA PEDREIRA E OFICINA DECRIVAGEM DE AREIAS, SITA EM GAFANHA 

DA BOA-HORA – A Câmara Municipal tomou conhecimento do teor do ofício nº 400327/06/-SIRG, datado de 

14/2/06, da Direcção Regional de Economia do Centro que anexa reclamação  contra a exploração de uma pedreira 

e oficina de crivagem de areias, sito na Gafanha da Boa-Hora.-----------------------------------------------------------------  

7 – JOSÉ LOURENÇO MARQUES – MÁQUINAS ELÉCTRICAS DE DIVERSÃO –  A Câmara Municipal 

delibera, por unanimidade, deferir os pedidos formulados por José Lourenço Marques, residente em Aradas, Aveiro, 

que solicitou licença  de exploração para 2 máquinas a instalar no Café Magnólia, em Salgueiro.------------------------ 

8 – ARMANDINA ROSA GARRINHAS RODRIGUES – PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE 

–Presente o ofício de Armandina Rosa  Garrinhas Rodrigues, datado de 29/10/2005, residente em Ponte de Vagos 

no qual solicita o pagamento de uma indemnização pelo acidente ocorrido no dia 26 de Outubro de 2005, quando 

circulava, na Rua Direita de Carvalhais, tendo o seu veículo rebentado dois pneus devido aos buracos existentes na 

estrada.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Apreciadas as informações constantes do processo a Câmara Municipal delibera, por unanimidade, solicitar 

à Junta de Freguesia de Ponte de Vagos que informe o que tiver por conveniente sobre o acidente ocorrido------------                                     

9 – MANUEL FERNANDO ANDRADE CRUZ – LICENÇA DE OCUPAÇÃO - A Câmara Municipal delibera, 

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

10 – JOÃO NUNES MATEUS – IRMANDADE DO SENHOR DOS PASSOS DE SOZA – INTERRUPÇÃO 

DE TRÃNSITO – RATIFICAÇÃO - A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. 

Vereador Fernando Ferreira Capela datado de 14/02/2006 que autorizou a interrupção do trânsito no dia 19/03/2006, 

entre as 15,00 e as 17,00 horas, para a realização da procissão dos passos em Soza.--------------------------------------

11 – ASSOCIAÇÃO DE PAIS DA ESCOLA DO 1º CEB DE SOZA – DESFILE DE CARNAVAL – 

INTERRUPÇÃO DE TRANSITO – RATIFICAÇÃO – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ratificar 

o despacho do Sr. Vereador Dr. Carlos Manuel Simões das Neves, datado de 02/02/2006 que autorizou a 

interrupção de trânsito no dia 25/02/2006, das 15,00 horas até 17,00 horas, para o desfile de Carnaval em Soza.------

12 – ESCOLA DO 1º CEB DE VAGOS – INTERRUPÇÃO DE TRÂNSITO – DESFILE DE CARNAVAL – 

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

Ferreira Capela, datado de 14/02/2006, que autorizou a interrupção do trânsito no dia 14/02/2006, entre as 10,00 

horas e as 12 horas, para o desfile de Carnaval em Vagos.---------------------------------------------------------------------- 

13 – ESCOLA PROFISSIONAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DE VAGOS E 

CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS – PROTOCOLO PARA APOIO A ESTÁGIOS E AULAS PRÁTICAS 

EM CONTEXTO DE TRABALHO (SECTOR DE ESPAÇOS VERDES) – RATIFICAÇÃO – A Câmara 

Municipal delibera, por unanimidade, ratificar a assinatura do protocolo mencionado em epígrafe, levada a efeito 

pelo Sr. Vereador Fernando Ferreira Capela, para apoiar estágios e aulas práticas em contexto de trabalho.------------

14  - JERSON & NEVES, LDA – HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO – A 

Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido formulado pela firma Jerson & Neves, Ldª, para o 



  

seu estabelecimento denominado “ Litoral 2 ” , sito no lugar de Santo André, possua horário de funcionamento 

contínuo, todos os dias, uma vez que se encontra junto ao posto de abastecimento de combustível.---------------------  

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

SUBSÍDIO-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

lectivo  2005/2006 ( Setembro a Julho ) às seguintes instituições, com destino às crianças carênciadas constantes da  

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

 --------- a) – Comissão de Apoio Social e Desenvolvimento de Santa Catarina;---------------------------------------------

--------- b) – Centro de Acção Social de Covão do Lobo;------------------------------------------------------------------------

--------- c) – Centro Social e Bem-estar de Ouca;---------------------------------------------------------------------------------

--------- d) – Associação Boa-Hora;-------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- e) – Santa Casa da Misericórdia de Vagos;-------------------------------------------------------------------------------

--------- f) – Associação Betel;-------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- g) – Centro Social da Freguesia de Soza;---------------------------------------------------------------------------------

--------- h) – Centro Social e Paroquial de Calvão;--------------------------------------------------------------------------------

2 – Mais deliberou, a Câmara Municipal, conceder às instituições que acolheram as crianças que frequentavam o             

“ Projecto Saltar Barreiras ” e que foram integradas nessas IPSS’s o subsídio abaixo mencionado e constantes da 

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

--------- a) – Centro Social de Soza – 60,00 €/criança/mês;----------------------------------------------------------------------

--------- b) – centro Social e Paroquial de Santo António – 60,00€/criança/mês;---------------------------------------------

--------- c) - Associação Boa-Hora – 109,14 €/criança/mês;---------------------------------------------------------------------

--------- d) – Associação Betel – 40,00 €/criança/mês;---------------------------------------------------------------------------

--------- e) – Santa Casa de Misericórdia de Vagos – 60,00 €/criança/mês;---------------------------------------------------

--------- f) – Associação de Solidariedade de Santo André – 50,00 €/criança/mês.------------------------------------------    

16 – GRECAS – CAMPEONATO NACIONAL DE CORTA-MATO CURTO E CAMPEONATO 

NACIONAL DE JUVENIS – PEDIDO DE SUBSÍDIO – A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 

atribuir um subsídio na importância de 15 000,00 €, destinado à realização do campeonato Nacional de Corta-Mato 

Curto e Campeonato Nacional de Juvenis, que se realiza no dia 5 de Março de 2006.--------------------------------------

17 – ASSOCIAÇÃO DE BASQUETEBOL DE AVEIRO – FESTA NACIONAL DE BASQUETEBOL 

JUVENIL – TORNEIO NACIONAL INTER-SELECÇÕES – PEDIDO DE SUBSÍDIO – Presente o ofício nº 

112/2006, datado de  07/02/2006, da Associação de Basquetebol de Aveiro, a solicitar o subsídio para a realização 

do Torneio Nacional Inter-Selecções de Cadetes Masculinos e Femininos, a realizar em Vagos nos dias 25 a 27 do 

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

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

PEDIDO DE SUBSÍDIO  - A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, retirar este ponto da Ordem de 

Trabalhos, por necessidade de esclarecimentos adicionais.--------------------------------------------------------------------- 

19 – JUNTA DE FREGUESIA DE OUCA – Presente o ofício da Junta de Freguesia de Ouca, datado de 

7/02/2006, no qual solicitam a atribuição de um subsídio para liquidação de débitos, não regularizados pelo 

Executivo da Junta de Freguesia do anterior mandato.---------------------------------------------------------------------------



  

--------- Presente também o parecer do Sr. Vereador Dr. Carlos Manuel Simões das Neves, sobre o pedido 

efectuado, que a seguir se transcreve:-----------------------------------------------------------------------------------------------

--------- “ O pedido de subsídio da Junta de Freguesia de Ouca tem como objectivo a liquidação de facturas relativas 

a despesa efectuada pelo executivo anterior.---------------------------------------------------------------------------------------

--------- Reconhecendo a justeza do pedido convém esclarecer o seguinte:---------------------------------------------------

--------- 1- Não é aceitável que um executivo em fim de mandato, ou no decurso do mesmo, contrate despesa para a 

qual não tem cobertura orçamental nem capacidade financeira;----------------------------------------------------------------

--------- 2 - Também não é legal que uma junta de freguesia assuma responsabilidades bancárias – contratos de 

leasing – para além do seu mandato;------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- 3 – Não é, ainda aceitável, que tenha assumido essa responsabilidade, comprando um tractor e acessórios, 

quando recebeu da Câmara Municipal o valor correspondente ao custo do referido equipamento.------------------------

--------- Pelo exposto facilmente  se deduz, que a anterior Junta de Freguesia de Ouca teve um comportamento 

pouco ético e, acima de tudo, ilegal.------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- No entanto, tendo em consideração que a actual Junta de Freguesia não poderá arcar com as consequências 

desse acto de gestão gravoso, proponho a atribuição do subsídio solicitado, não na sua totalidade, mas apenas no 

valor correspondente às facturas com data anterior à tomada de posse da actual Junta de Freguesia e sem o valor dos 

pagamentos ao leasing, uma vez  que a Câmara já pagou a totalidade do equipamento relativo ao contrato de 

Locação Financeira.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Total do subsídio a atribuir: 16.227,37 € (Dezasseis mil, duzentos e vinte e sete euros e trinta e sete 

cêntimos).-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Convém , ainda esclarecer a actual Junta de Freguesia do seguinte:--------------------------------------------------

--------- Os subsídios atribuídos pela Câmara Municipal devem Ter como único destino investimento e não custear o 

financiamento da Junta de Freguesia, sendo necessário adequar os custos de funcionamento às transferências do 

FEF.”------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 16.227,37 €, para o 

efeito.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Mais foi deliberado dar conhecimento  a todas as Juntas de Freguesia do concelho do parecer do Sr. 

Vereador.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

20 – JUNTA DE FREGUESIA DE FONTE DE ANGEÃO – PEDIDO DE SUBSÍDIO PARA CONSTRUÇÃO 

DE PASSEIOS – Presentes  os ofícios da Junta de Freguesia de Fonte de Angeão, datados de 1/10/2005 e 

22/12/2005, no qual solicita a atribuição de subsídio, como reforço do protocolo assinado em 01/04/2000, para 

construção de passeios.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara  Municipal  delibera, por unanimidade, atribuir um subsídio adicional na importância de 

12.044,65 €, correspondente as despesas apresentadas.--------------------------------------------------------------------------

21 – JUNTA DE FREGUESIA DE FONTE DE ANGEÃO – PEDIDO DE SUBSÍDIO PARA O PARQUE DE 

MERENDAS – Presente o ofício da Junta de Freguesia de Fonte de Angeão a solicitar a atribuição de um subsídio 

relativo às despesas efectuadas com as obras do parque das Merendas.-------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 7 125,53 €.------------------

22 – JUNTA DE FREGUESIA DE CALVÃO – PEDIDO DE SUBSÍDIO PARA RECUPERAÇÃO DE 



  

FONTE EM CANTO DE CALVÃO - A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, retirara este ponto da 

Ordem de Trabalhos, por necessitar de esclarecimentos adicionais.------------------------------------------------------------

23 – 2º ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2006 – 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 , ratificara a 2ª alteração ao orçamento 

para o ano de 2006 que apresenta tanto nas anulações como nos reforços o montante de 15.000,00€, 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.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

efectuados no âmbito das obras particulares no período de 10/02/2006 a 23/02/2006, cuja relação descriminada dos 

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

B – OBRAS MUNICIPAIS 

1 –  BAIRRO DA CORREDOURA – PLANTA DE SINALIZAÇÃO – Presente o Estudo de Sinalização para o 

Bairro da Corredoura, em Vagos, o mesmo foi aprovado, por unanimidade.-------------------------------------------------  

2 -  ARRANJOS EXTERIORES DO COMPLEXO DESPORTVO DE COVÃO DO LOBO – NOMEAÇÃO 

DO COORDENADOR DE SEGURANÇA – RATIFICAÇÃO – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, 

ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara, datado de 14/02/2006, que nomeou para exercer a coordenação de 

segurança na obra supramencionada o Sr. Engº Pedro Tavares.----------------------------------------------------------------

3 – AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA CASA MUSEU DE SANTO ANTÓNIO – NOMEAÇÃO DO 

COORDENADOR DE SEGURANÇA – RATIFICAÇÃO – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, 

ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara, datado de 14/02/2006, que nomeou para exercer a coordenação de 

segurança na obra supramencionada o Sr. Engº Pedro Tavares.---------------------------------------------------------------- 

4 – ESCOLA DO 1º CEB DE CALVÃO – NOMEAÇÃO DO COORDENADOR DE SEGURANÇA-

RATIFICAÇÃO - A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente da 

Câmara, datado de 14/02/2006, que nomeou para exercer a coordenação de segurança na obra supramencionada a 

firma GSET-Global Serviços e Engenharia Total, Unipessoal, Ldª, sendo o exercício das funções assegurado pelo 

Sr. Engº António José Nunes Martins.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

5 – CONSTRUÇÃO DO PARQUE INFANTIL EM SANTO ANTÓNIO – PLANO DE TRABALHOS E 

PLANO DE PAGAMENTOS  – PROC. Nº 6.2.2-01/2005 – RATIFICAÇÃO – A Câmara Municipal delibera, 

por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente datado de 13/02/2006, que aprovou o plano de trabalhos e 

respectivo plano de pagamento da obra supramencionada, tendo em conta a prorrogação de prazo aprovado em 

reunião da Câmara Municipal de 23/12/2006.-------------------------------------------------------------------------------------

6 –CONSTRUÇÃO DO PARQUE INFANTIL EM SANTO ANTÓNIO– PROC. Nº6.2.2-01/2005 – Presente a 

informação técnica datada de 13/02/2006, que dá a conhecer que o empreiteiro propõe a substituição do piso 

sintético em borracha reciclada indicada no mapa de quantidades da obra, por outro de espessura diferente, uma vez 

que não consegue encontrar o indicado no mapa de quantidades, originando assim, trabalhos a mais no valor de 

600,00€.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



  

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar os trabalhos a mais supramencionados, acrescidos 

de IVA.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7 –  BENEFICIAÇÃO DA ESTRADA FLORESTAL Nº 1 – Presente o estudo da Beneficiação da Estrada 

Florestal n º 1, a Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar a proposta e remetê-la a parecer da Direcção 

Regional dos Recursos Florestais do Centro.--------------------------------------------------------------------------------------

--------- Mais foi deliberado, solicitar aos Serviços Técnicos que procedam a estudo da adaptação do entroncamento 

entre a Avenida do parque de Campismo e a Florestal nº 1.--------------------------------------------------------------------- 

8 – CONSTRUÇÃO DO RESERVATÓRIO DE COVÃO DO LOBO E CONDUTA ADUTORA - A Câmara 

Municipal tomou conhecimento do processo referente á possível aplicação de multas por violação dos prazos 

contratuais, do empreiteiro  que realizou a empreitada supramencionada, bem como da informação jurídica que dá a 

conhecer que o pretendido já não é possível, uma vez que a obra foi recebida provisóriamente.--------------------------                                    

9 – ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS – ROTUNDA DE ACESSO  – Presente  o estudo de redimensionamento 

da rotunda de acesso à Zona Industrial de Vagos.---------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar a proposta de estudo prévio e desenvolver o 

projecto, submeter o estudo à consideração da Direcção Geral dos Recursos Florestais.-----------------------------------

10 – OBRA DE “ ESCOLA DO 1º CEB DE CALVÃO “ – NOMEAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO - A Câmara 

Municipal delibera, por unanimidade, nomear para fiscalização da obra supramencionada a  Srª Engª Ana Cláudia 

Vilão da Silva.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                     

C – OBRAS PARTICULARES – 

1 – VITOR MANUEL FIDALGO SARABANDO  – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC. Nº 23/2006  – 

Presente o processo de informação prévia nº 23/2006, de que é  requerente Vitor Manuel Fidalgo Sarabando, 

residente na Gafanha da Nazaré, Ílhavo, que solicita a viabilidade de construção de uma moradia unifamiliar num 

terreno sito na Carregosa.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

de 13/02/2006.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 – MILSON MATIAS DOS SANTOS – INFORMAÇÃO PRÉVIA- PROC. Nº 190/2005 –  Presente o 

processo de informação prévia  nº 190/2005, de que é requerente Milson Matias dos Santos, residente em Vigia, que 

solicita informação prévia para construção de uma moradia unifamiliar, garagem e muros, em Santo André.---------- 

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

datada de 23/01/2006.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3 – PAULO MANUEL DE OLIVEIRA RUMOR - INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC. Nº 210/2005 – Presente  

o processo de informação prévia nº 210/2005, de que requerente Paulo Manuel de Oliveira Rumor, residente na Rua 

Principal, nº 67, Covão do Lobo, que requerer informação prévia para construção de uma moradia, anexos e muros,  

num terreno sito no mesmo local.---------------------------------------------------------------------------------------------------

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

datada de 08/02/2006.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4– SÉRGIO MANUEL GABRIEL DOS SANTOS – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC. N.º 142/2005 –  

Presente a exposição/reclamação apresentada por Sérgio Manuel Gabriel dos Santos, residente em Cabecinhas, na 

qual solicita que a Câmara Municipal altere a sua deliberação do dia 13/01/2005, com referência ao seu pedido de 



  

informação prévia, procº nº 142/2005, no sentido  de não ser considerada a condição do ponto 1 da  informação, 

mas apenas a condição do ponto 2, da mesma informação, pelas razões apontadas na exposição.-------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, revogar a deliberação do dia 13/01/2006 e aprovar a 

pretensão do requerente sem as condições impostas pelo parecer técnico, devendo apenas cumprir  a demais 

legislação aplicável.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5 – ANTÓNIO MANUEL DIAS PEDROGAM  – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC. Nº 165/2005 – Presente 

o processo de informação prévia nº 165/2005, de que é requerente António Manuel Dias Pedrogam, residente em 

Salgueiro,  que requer informação para construção de moradia unifamiliar, no referido lugar.----------------------------

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

de 07/02/2006.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6 – ALBINO FERNANDES DE OLIVEIRA PINTO – INFORMAÇÃO PRÉVIA DE LOTEAMENTO 

URBANO – PROC. Nº 97/2005 -  Presente o processo de informação prévia de operação de loteamento nº 

97/2005, de que é requerente Albino Fernandes de Oliveira Pinto, residente em Gafanha da Vagueira, que pretende 

lotear um prédio sito no referido lugar.---------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar a informação prévia de loteamento na condição de 

o requerente no projecto de loteamento e obras de Urbanização apresentar soluções compatíveis com a rede de 

infraestruturas existentes, no sentido de não prejudicar o fornecimento existente.-------------------------------------------

7 – MÁRIO MAGALHÃES DOS SANTOS – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC. Nº 211/2005 – Presente o 

processo de informação prévia nº 211/2005, de que é requerente Mário Magalhães dos Santos, residente em 

Espinho, que solicita a viabilidade de construção de uma moradia unifamiliar num terrreno no lugar do Boco.--------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar a informação prévia, devendo dar cumprimento à 

legislação aplicável--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8 – ANTÓNIO PINTO GONÇALVES – CONSTRUÇÃO EM PARCELA A DESTACAR – DESISTÊNCIA 

DO PROCEDIMENTO – PROC. Nº 27/2004 - A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, retirar este ponto 

da Ordem de Trabalhos, por necessitar de esclarecimentos adicionais.--------------------------------------------------------

9 – NOMEAÇÃO DE TÉCNICOS PARA ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DE OBRAS DE 

URBANIZAÇÃO – PROCESSOS DE LOTEAMENTO - A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, que a  

comissão para acompanhar  a execução de obras de urbanização de loteamentos, será constituída por um técnico do 

Departamento de Urbanismo e um técnico do Departamento de Desenvolvimento e Obras Públicas.-------------------- 

D - DIVERSOS 

1 – GUINESS WORD RECORDS LIMITED – ENVIO DE CERTIDFICADO – Presente o ofício datado de 

07/02/2006, da Associação Guiness Word Records, que anexa o certificado respeitante ao record do mais longo pão 

com 1211,6 metros, o qual teve lugar neste concelho no dia 10/07/2005.-----------------------------------------------------

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

2 – ANMP – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS PORTUGUESES – ENVIO DE MATERIAL 

CIRCULANTE E SINALIZAÇÃO PARA SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE  - Presente o ofício nº 085/DL, datado de 

16/01/2006, da A.N.M.P., no qual solicitam a atribuição de um subsídio para comparticipar o transporte do material 

circulante e de sinalização a enviar para São Tomé e Príncipe.-----------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir o subsídio de 1 000,00 €, para viabilização do 



  

projecto.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                      

E – EXTRAS -                                                                                                                                                                                                      

1 – HENRY SILVA NETO – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC. Nº 25/2006 – Presente o processo de 

informação prévia nº 25/2006, de que é requerente Henry Silva Neto, residente em Sanchequias que solicita 

informação prévia para legalizar e concluir a construção de uma moradia unifamiliar, telheiro e muros, em Vergas.--

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o pedido do requerente, devendo cumprir a demais 

legislação aplicável.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 – DIAS OLIVEIRA & SILVA, LDA – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC. 12/2006  – Presente o processo de 

informação prévia nº 12/2006, de que é requerente Dias Oliveira & Silva, Ldª, com sede em Sanchequias, que 

solicita informação prévia para construção de moradia unifamiliar, anexos e muros, num terreno sito em Ponte de 

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

--------- A Câmara Municipal delibera,  por  unanimidade,  e  uma  vez  que  as  vedações propostas  são  em  sebes  

(arbustos), aprovar o pedido na condição de cumprir a legislação aplicável.------------------------------------------------- 

3 – REDERIA – PROJECTOS E INSTALAÇÕES DE REDES DE TELECOMUNICAÇÕES, LDA 

ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DO LOTE Nº 99 DA ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS descrito na 

Conservatória de Vagos sob o n.º mil quatrocentos e três, inscrito na matriz predial urbana sob o nº 2094, da 

freguesia de Vagos--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Presente  o ofício da firma supramencionada em que solicitam que a Câmara Municipal autorize: 

• A escritura de compra e venda do lote nº 99 da ZIV, seja efectuada directamente com o FINIBANCO, S A, 

entidade financiadora, na qualidade de comprador, com sede na Rua Júlio Dinis, 157, Porto, NIPC 505 087 

286, a outorgar fora do Notário Privativo da Câmara Municipal de Vagos;--------------------------------------------- 

 A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, autorizar a realização da escritura de compra e venda do lote 

descrito atrás a outorgar entre aquela e o FINIBANCO, S A, na qualidade de comprador, fora do cartório privativo 

do Município.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- 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  min________________________________________ Chefe de Divisão 

Administrativa, tendo terminado a reunião às 17,40 horas.---------------------------------------------------------------------- 

   

 

 

 

 


