
 

 

ACTA Nº 4 

Acta da Reunião Ordinária  do dia 25 de Fevereiro de 2005 

--------- No dia 25 de Fevereiro de 2005,  pelas nove horas e cinquenta e cinco minutos, no Edifício dos Paços do 

Concelho de Vagos, na Sala de Reuniões, reuniu 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 JUSTIFICAÇÃO – Faltou à presente reunião o Sr. Vereador Dr. Carlos Fernandes Roseiro Bento.--- 

Justificada por unanimidade a falta dada pelo Sr. Vereador  Dr. João Paulo Martins Neta à reunião do dia 11 de 

Fevereiro de 2005.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR: - Aprovada, por unanimidade, a acta da reunião do dia 28 de Janeiro de 

2005.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Aprovada, por maioria, com  a abstenção do Sr. Vereador Dr. João Paulo Martins Neta a acta da reunião de 

11 de Fevereiro de 2005.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA: 

--------- Antes de se entrar no período da Ordem do Dia o Sr. Presidente ditou para a acta o seguinte voto de 

felicitações : “ Saúda-se a Vitória do partido Socialista desejando votos de boa governação para Portugal e para os 

Portugueses, onde se inclui, obviamente o Município de Vagos. Notifique-se a Comissão Política Concelhia do 

Partido Socialista e a Comissão Política Nacional, no Largo do Rato, Lisboa.”---------------------------------------------

--------- A presente saudação foi aprovada, por maioria, com 5 votos a favor e uma abstenção.---------------------------

--------- Seguidamente o Sr. Vereador Dr. João Paulo Martins Neta perguntou “ em que situação se encontra a tenda 

bar, situada junto à fonte no lugar das Vergas, freguesia de Santo André de Vagos? ”, tendo o Sr. Presidente da 

Câmara informado o Sr. Vereador que posteriormente lhe prestaria o devido esclarecimento sobre o assunto.---------

--------- Também o  Sr. Presidente da Câmara Municipal deu conhecimento ao Executivo que o “ Processo 

RiaVagos ” transitou em julgado.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ORDEM DO DIA 

A - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 
1 - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA - Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 24 de 

Fevereiro de 2005, o qual acusa um saldo em dinheiro de 399.175,80 €uros, a Câmara Municipal dele tomou 

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

2 – LEGISLAÇÃO PUBLICADA----------------------------------------------------------------------------------------------- 

– Resolução do Conselho de Ministros nº 27/2005 – 1ª Série B, de 15 de Fevereiro – Ratifica a suspensão parcial 

do Regulamento do Plano Director Municipal de Vagos, na área correspondente à de intervenção do futuro Plano de 

Pormenor da Zona de Equipamento Social de Ouca, bem como o estabelecimento de medidas preventivas para a 

mesma área, pelo prazo de dois anos.---------------------------------------------------------------------------------------------- 



  

– Portaria nº 183/2005 – 1ª série B de 15 de Fevereiro – Fixa os montantes das prestações por encargos 

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

dependência.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-  Portaria 193/2005 – 1ª Série B de 17 de Fevereiro – Actualiza a relação das disposições legais e regulamentares 

a observar pelos técnicos responsáveis dos projectos de obras e a sua execução.-------------------------------------------- 

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

Presente o auto de notícia de contra-ordenação nº 06/05, levantado pela Equipa de Protecção da Natureza e 

Ambiente da Guarda Nacional Republicana de Aveiro, contra Manuel Adérito Gonçalves, residente na Vigia, 

proprietário da oficina de reparação automóvel “ Auto Jacinto de Manuel Martins Dias Pereira “, com sede na Rua 

do Ribeiro, no Boco, em virtude da referida oficina  laborar sem que possuam licença de utilização para a reparação 

automóvel.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, remeter o processo à Fiscalização Municipal para 

identificação do local, do proprietário do estabelecimento comercial e a localização em face do P.D.M. de Vagos.--

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

Presente o auto de notícia de contra-ordenação nº 5217/20/05, levantado pela G.N.R. de Vagos, contra Jorge 

Manuel  Jesus  Ribeiro,  residente  na Praia da Vagueira, explorador do estabelecimento denominado “ Olá 

Vagueira ”, sito na Praia da Vagueira, em virtude do referido estabelecimento se encontrar a funcionar para além do 

horário que lhe estava estabelecido.------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

Presente o auto de notícia de contra-ordenação nº 5217/21/05, levantado pela G:N.R. de Vagos, contra Jorge 

Manuel  Jesus  Ribeiro,  residente  na Praia da Vagueira, explorador do estabelecimento denominado “ Olá 

Vagueira ”, sito na Praia da Vagueira em virtude do referido estabelecimento se encontrar em funcionamento, com 

música  “ Ambiente Fonograma ” produzida por uma aparelhagem de som, sendo esta bastante audível do exterior, 

sem que possuissem licença especial de ruído.------------------------------------------------------------------------------------

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

Presente o auto de notícia de contra-ordenação nº 18/05, levantado pela Equipa de Protecção da Natureza e 

Ambiente da Guarda Nacional Republicana de Aveiro, contra David Neto, residente em Palhal, Ponte de Vagos, 

proprietário de um depósito de sucata, sita na Parada de Cima, sem que possua licença de depósito de sucata, nem o 

respectivo registo na Câmara Municipal de Vagos.------------------------------------------------------------------------------

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

identificar o local e a sua localização na planta de condicionantes do P.D.M. de Vagos.----------------------------------

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

Presente o auto de notícia de contra-ordenação nº 19/05, levantado pela Equipa de Protecção da Natureza e 

Ambiente da Guarda Nacional Republicana de Aveiro, contra Maria Emília Miranda Almeida, residente em Ponte 

de Vagos, proprietária de uma “ Oficina Auto e Pintura “, sita no mesmo lugar, em virtude de não possuir licença de 

utilização da mesma.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, remeter o processo â Fiscalização Municipal para localizar 



  

na planta de condicionantes do P.D.M. de Vagos o estabelecimento comercial.-------------------------------------------- 

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

Presente o auto de notícia de contra-ordenação nº 5217/56/2005, levantado contra Carlos André Fagundes Sobral, 

residente em Campanhã, Porto, em virtude do mesmo proceder à venda ambulante em Vagos, sem possuir o cartão 

de vendedor ambulante válido para este concelho.-------------------------------------------------------------------------------

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

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

9 – CIPRIANO  FERREIRA SÉRIO – HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO – A 

Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido formulado por Cipriano Ferreira Sério, residente na 

Parada de Cima, para que o seu estabelecimento de café denominado “ Café Silvia Ferreira ”,  se encontre aberto às 

sextas-feiras, sábados, domingos e  feriados das 7:00 horas às 3:00 horas dos dias seguintes até 31.12.2005.----------

10  - DIDIER DOS SANTOS LOPES – HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO – 

A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido formulado por Didier dos Santos Lopes, residente 

em Ponte de Vagos, para que o seu estabelecimento de café denominado “ Café Convívio ”, se encontre aberto às 

sextas-feiras, sábados, domingos, vésperas de feriados e feriados das 9:00 horas às 4:00 horas, dos dias seguintes 

até 31.12.2005.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11– MORALINA SANTOS BARREIRA – HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO 

– A Câmara Municipal  delibera, por unanimidade, deferir o pedido formulado por Moralina Santos Barreira, 

residente no lugar da Casta, Covão do Lobo, para que o seu estabelecimento de café denominado “ Raio Azul ”, se 

encontre aberto às sextas-feiras, sábados, domingos e feriados das 8:00 horas às 4:00 horas, dos dias seguintes até 

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

12 – ANTÓNIO DE SOUSA RIBEIRO – HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO – 

A Câmara  Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido formulado por António de Sousa Ribeiro, 

residente no lugar de Gafanha da Vagueira, para que o seu estabelecimento de café, snack-bar e churrascaria, 

denominado “ Kanimambo ”, se encontre aberto às sextas-feiras, sábados, domingos e feriados, das 8:00 horas às 

4:00 horas dos dias seguintes até 31.12.2005.-------------------------------------------------------------------------------------

13 – TERESA & ASCENÇÃO QUIOSQUE, LDA – OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA – A Câmara Municipal 

deliberou, por unanimidade, deferir o pedido formulado por Teresa & Ascenção Quiosque, Ldª, com sede em 

Vagos, que requer licença de ocupação da via pública para o quiosque que possui na Avenida Dr. Lúcio Vidal, em 

Vagos, para o ano de 2005.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

14 – A . EDMUNDO ROSA UNIPESSOAL, LDA- OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA – a Câmara Municipal 

deliberou, por unanimidade, deferir o pedido formulado por A . Edmundo Rosa, Unipessoal, Ldª, com sede em 

Vagos, que requer licença de ocupação da via pública para o quiosque que possui na Praça da Corredoura, Vagos, 

para o período de 01/01/2005 a 30/04/2005.-------------------------------------------------------------------------------------

15 – PAULO ALEXANDRE BARREIRA ANASTÁCIO – OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA – A Câmara 

Municipal deliberou, por unanimidade, deferir o pedido formulado por Paulo Alexandre Barreira Anastácio, 

residente em Vagos, que requer licença de ocupação da  via pública para o quiosque que possui na Praça Central da 

Praia da Vagueira, para o período de 01/03/2005 a 31/12/2005.---------------------------------------------------------------

16  - ANTÓNIO VALENTE OLIVEIRA – OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA – A Câmara Municipal, 



  

deliberou, por unanimidade, deferir o pedido formulado por António Valente de Oliveira, que requer licença de 

ocupação da via pública para o quiosque que possui na Praia da Vagueira, para o período de 01/01/2005 a 

30/06/2005.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17 –GRECAS – ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA, RECREATIVA E CULTURAL DE SANTO ANTÓNIO – 

PEDIDO DE SUBSÍDIO – Presente o ofício dos Grecas – Associação Desportiva, Recreativa e Cultural de Santo 

António, datado de 28/12/2005 a solicitar a atribuição de um subsídio destinado ao ano de 2005.-----------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir um subsídio no montante de 15 000,00 €, por 

conta do subsídio final do ano de 2005.--------------------------------------------------------------------------------------------

18 – CORPO NACIONAL DE ESCUTAS – AGRUPAMENTO 911 DE SANTA CATARINA – PEDIDO DE 

SUBSÍDIO – Presente o ofício do Agrupamento 911 de Santa Catarina, do Corpo Nacional de Escutas, datado de 

11/12/2004, que solicita apoio financeiro para o “ Acampamento do Agrupamento ”, a realizar de 22 a 24 de Julho 

de 2005.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir um subsídio na importância de 1000,00 €.----------

19 – CORPO NACIONAL DE ESCUTAS – AGRUPAMENTO 822 DE VAGOS – PEDIDO DE SUBSÍDIO – 

Seguidamente foi presente o ofício do Agrupamento 822 de Vagos, do Corpo Nacional de Escutas, que solicitam a 

atribuição de um subsídio para fazer face às despesas do Plano de Actividades de 2005.----------------------------------

--------- A Câmara Municipal, delibera, por unanimidade, atribuir um subsídio na importância de 1 500,00 €.---------

20 – ADAF – ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO FONTÃO – PEDIDO DE SUBSÍDIO – Presente o ofício da 

ADAF – Associação  dos Amigos do Fontão, datado de 09/12/04, a solicitar a atribuição de um subsídio para fazer 

face às despesas do Plano de Actividades de 2005.------------------------------------------------------------------------------

---------A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir um subsídio na importância de 1000,00 €.-----------

21 – CRIANÇAS CARÊNCIADAS DO CONCELHO DE VAGOS QUE FREQUENTAM IPSS,s- 

SUBSÍDIOS – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, conceder um subsídio de 40,00 €/criança/mês, 

durante o ano lectivo 2004/2005 ( Setembro a Julho ), às seguintes instituições, com destino às crianças carênciadas 

constantes da respectiva informação prestada pela Técnica Superior do Serviço Social desta Autarquia, Drª Lina 

Ferreira.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

a) - Associação BETEL;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

b) - Centro Social e Bam Estar de Ouca;------------------------------------------------------------------------------------------

c) - Centro Acção Social de Covão do Lobo;-------------------------------------------------------------------------------------

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

e) - Centro Social de Soza;----------------------------------------------------------------------------------------------------------

f) - Centro Social e Paroquial de Fonte de Angeão;------------------------------------------------------------------------------

g) - Comissão de Apoio Social e Desenvolvimento de Santa Catarina;-------------------------------------------------------

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

i) - Santa Casa de Misericórdia de Vagos.-----------------------------------------------------------------------------------------

22 – JUNTA DE FREGUESIA DE PONTE DE VAGOS – PEDIDO DE SUBSÍDIO PARA AQUISIÇÃO DE 

TERRENO NO CENTRO DA PONTE DE VAGOS – REVOGAÇÃO DA DELIBERAÇÃO DA CÂMARA 

MUNICIPAL DO DIA 2004/09/10 – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, revogar a deliberação 

tomada em reunião do dia  10 de Setembro de 2004, Ponto A 52,  e notificar a Junta de Freguesia de Ponte de 



  

Vagos de que deverá adquirir ao Sr. Angelino Domingues apenas 1/3 do prédio rústico inscrito na matriz 1342, da 

freguesia de Ponte de Vagos, pelo valor que negociar.--------------------------------------------------------------------------

23 – AQUISIÇÃO DE TERRENO EM PONTE DE VAGOS, PERTENCENTE AO SR. ANGELINO 

DOMINGUES, DESTINADO A DESPORTO, RECREIO E LAZER – A Câmara Municipal delibera, por 

unanimidade, adquirir ao Sr. Angelino Domingues e mulher Maria dos Anjos, residentes em Ponte de Vagos, 2/3 do 

prédio rústico inscrito na matriz sob o nº 1342, da Freguesia de Ponte de Vagos e descrito sob o nº 1714, Ponte de 

Vagos, na Conservatória do Registo Predial de Vagos, pela importância de 79 343,85 €, sendo o mesmo destinado 

às áreas de desporto, recreio e lazer.-----------------------------------------------------------------------------------------------

24- PARQUE DE CAMPISMO DA VAGUEIRA – ACÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTO – 

Seguidamente foi presente a informação do Jurista da Câmara Municipal, datada de 18/2/2005, sobre o assunto 

mencionado em epígrafe, a qual se dá aqui como inteiramente reproduzida e fica anexa à presente acta.---------------

--------- A Câmara Municipal delibera aceitar a resolução amigável entregando a Autarquia para dação em 

cumprimento da eventual indemnização devida ao réu José Arlindo  os seguintes bens:-----------------------------------

--------- 1 – O Parque de Campismo, sito na Gafanha da Boa-Hora;-----------------------------------------------------------

--------- 2 – Lote 310 , da planta de implantação do Plano de Pormenor da Praia da Vagueira;----------------------------

--------- Mais se delibera entregar o lote 311 do referido Plano à família Parracho, para cumprimento do valor da sua 

meação relativamente ao eventual preço de alienação, a que a mesma tem direito nos três lotes, e ficar a Câmara 

Municipal definitivamente com o lote 312.----------------------------------------------------------------------------------------

--------- Notifique-se o Sr. José Arlindo Alves de Abreu, o seu mandatário, o representante da família Parracho, 

Vitor das Neves Abreu, e remeta-se à Assembleia Municipal para autorização da presente contra proposta de acordo 

Judicial.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A presente deliberação foi tomada, por maioria, com 4 votos a favor ( do Sr. Presidente da Câmara  e dos 

Vereadores Srs. Mário Reis Pedreiras; Dr. Jorge Manuel dos Santos Simões e António José Ferreira da Graça ) 1 

voto contra ( do Sr. Vereador Dr. João Paulo Martins Neta ) e uma abstenção ( do Sr. Vereador Álvaro de Almeida  

Rosa ).-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

25 – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ATÉ AO MONTANTE DE 2 500 000,00 € -  PARA TRANSFERÊNCIA 

DE VERBAS – Presente a informação prestada pelo Economista da Câmara Municipal, datado de 21/02/2005, 

sobre o assunto supramencionado.--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade , autorizar a transferência de verbas não esgotadas entre 

rúbricas do empréstimo contratado  que importam maior afectação, sendo o montante total a transferir o seguinte:---

--------- Estádio Municipal – 400 000,00 €;---------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Aquisição de terrenos para desporto, recreio e lazer – 140 000,00 €.------------------------------------------------

--------- Mais foi deliberado solicitar à Assembleia Municipal superior autorização.----------------------------------------

26 – JOGOS “ MUNICÍPIOS SEM FRONTEIRAS ” “ VAGOS 2005 ” – A Câmara Municipal delibera, por 

maioria, com 5 votos a favor ( do Sr. Presidente da Câmara 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 1 abstenção ( do Sr. 

Vereador Álvaro de Almeida Rosa ) adjudicar à empresa Pereira de Moura, Ldª, pelo valor de 10 000,00 €, mais 

IVA, nos termos da proposta apresentada e, nos termos do nº 1, do artº 86º, do Decreto-Lei nº 197/99, de 8 de 

Junho, e autorizar o Sr. Presidente da Câmara a outorgar no respectivo contrato.-------------------------------------------



  

27 – JUNTA DE FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO DE VAGOS – LIGAÇÃO DE ÁGUA A 

FONTENÁRIO NA QUINTÃ – Presente o ofício nº 4/2005, datado de 16/02/2005, da Junta de Freguesia de 

Santo António de Vagos a solicitar a ligação de água à Fonte da Srª dos Remédios, na Quintã, fontenário só com 

funções estéticas e para beber.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, autorizar a ligação à rede pública, com instalação de 

contador e sem que seja efectuado o respectivo contrato.-----------------------------------------------------------------------

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

efectuados no âmbito das obras particulares no período de 11/02/2005 a 24/02/2005, cuja relação descriminada dos 

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

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

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

B – ASSUNTOS DE OBRAS MUNICIPAIS –  

1 – RAMPA DE ACESSO PARA INDIVIDUOS COM LIMITAÇÕES MOTORAS NA IGREJA MATRIZ 

DE VAGOS – APROVAÇÃO DO PROJECTO DE ARQUITECTURA – ESTUDO PRÉVIO – Presente o 

estudo Prévio do projecto de Arquitectura da Rampa de Acesso para indivíduos com limitações motoras na Igreja 

Matriz de vagos, a Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprová-lo.------------------------------------------------

2 – ESCOLA DO 1º CEB DA VIGIA – PROCº 6.2.2.-12/2004 – AUTO DE RECEPÇÃO PROVISÓRIA –

Seguidamente foi presente o auto de recepção provisória da obra da “ Escola do 1º CEB da Vigia ”, datado de 

2004/12/15.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, homologar o referido auto.--------------------------------------

3 – ESCOLA DO 1º CEB DA VIGIA – PROCº 6.2.2-14/2004 – CONTA FINAL DA EMPREITADA – 

Presente a conta final da empreitada da “ Escola do 1º CEB da Vigia ”.------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, homologar o documento.----------------------------------------

4 – CONSTRUÇÃO DO RESERVATÓRIO DE COVÃO DO LOBO E CONDUTAS ADUTORAS – PROCº 

Nº 6.2.2-06/2002 – Solicitou a firma Leirislena, Sociedade de Construções, S.A., empreiteiro da obra 

supramencionada e alteração do material  a utilizar na separação das duas primeiras betunagens do reservatório da 

torre de pressão, o qual estava previsto no mapa de medições ser com lâminas de estanquidade do tipo “ V20 da 

Sika ”, por aplicação de “ Sikaswell-S ”. Informa ainda que esta alteração não traz qualquer acréscimo de custo com 

relação à proposta contratual.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Tendo em conta as informações da Fiscalização da Empreitada, ofício datado de 06/01/2005 da firma Jorge 

Ribau, Engºs e Consultores, Ldª e do D.D.D.O.P. datada de 27/01/2005, a Câmara Municipal delibera, por 

unanimidade, concordar com a alteração proposta.-------------------------------------------------------------------------------

5 – ARRANJO DA PRAÇA CENTRAL DA PRAIA DA VAGUEIRA – 2ª FASE – PROCº 6.2.2-01/2004 – 

Presente a informação técnica datada de 05/01/2005, que dá a conhecer que na obra mencionada em epígrafe, no 

decurso dos trabalhos efectuados no passeio foram descobertas 53 caixas existentes, pelo que a quantidade de 

tampas previstas no mapa de trabalhos  contratual não é suficiente, sendo necessárias mais 13 unidades para boa 

execução da empreitada, existindo trabalhos a mais no valor de 1 087,06 €.-------------------------------------------------

--------- A Câmara  Municipal  delibera,  por  unanimidade,  aprovar  os  trabalhos a mais mencionados no valor de 

1 087, 06 €, mais IVA.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



  

6 – LIGAÇÃO DA ROTUNDA DO IC1 EM SANTO ANDRÉ DE VAGOS, À ESTRADA DOS 

CAVALEIROS – Após “ Discussão Pública ” do Estudo Prévio do projecto de “ Ligação da Rotunda do IC1 em 

Santo André de Vagos , à Estrada dos Cavaleiros ”. A Câmara Municipal delibera, por unanimidade , aprovar 

definitivamente o “ Estudo Prévio ” e ordenar a Elaboração do Projecto de Execução.-------------------------------------

C – ASSUNTOS DE OBRAS PARTICULARES –  

1 – ARMINDO NUNES SERENO – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROCº Nº 55/2004 – Presente o processo de 

Informação Prévia Nº 55/2004, de que é requerente Armindo Nunes Sereno, residente no lugar de Vergas, Santo 

André de Vagos, que requer informação prévia para a construção de uma moradia e anexos no lugar de Lameiro do 

Mar, Santo António de Vagos.------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

2 – LUÍS MIGUEL SANTOS JULIÃO – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROCº Nº 57/2004 –Presente o processo 

de Informação Prévia nº 57/2004, de que é requerente Luís Miguel dos  Santos Julião, residente no lugar do Corgo 

do Seixo, Santo António de Vagos, que requer informação prévia para construção de uma moradia unifamiliar, no 

lugar da Lomba, da dita freguesia.--------------------------------------------------------------------------------------------------

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

datada de 25/01/2005.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 – JHONNY SIMÕES DE JESUS – PROCESSO DE OBRAS Nº 73/2004 – Presente o processo de obras nº 

73/2004, de que é requerente Jhonny Simões de Jesus, residente no lugar de Vergas, Santo André de Vagos, que 

requer licença para construção de uma moradia,  anexos e muros, no referido lugar.---------------------------------------

---------Tendo em consideração que foi aprovado o estudo prévio de ligação do IC1 ao Caminho dos Cavaleiros 

previsto no PDM de Vagos e que se acha por isso definido o respectivo corredor, delibera a Câmara Municipal, por 

unanimidade, deferir o pedido nas condições das informações técnicas datadas de 16/09/2004 e 21/02/2005.----------

4 – DUNAS DE SANTO ANTÓNIO, CONSTRUÇÕES UNIPESSOAL, LDA – LOTEAMENTO URBANO – 

INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROCº Nº 23/2004 – Presente o processo de informação prévia de loteamento 

urbano nº 23/2004 de que é requerente a firma Dunas de Santo António, Construções Unipessoal, Ldª, com sede na 

Lomba, Santo António de vagos, que requer informação prévia  para alteração do loteamento nº 228/79.--------------

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

datada de 04/02/2005.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5 – ISAIAS DE OLIVEIRA – LOTEAMENTO URBANO – PROCº Nº 11/2004 – Presente o processo de 

loteamento urbano nº 11/2004, de que é requerente Isaias de Oliveira, residente em Mesas, Santa Catarina, que 

requer o loteamento de um terreno sito no referido lugar.-----------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o loteamento nas condições da informação técnica 

de 16/02/2005, devendo o requerente solicitar o licenciamento das obras de urbanização.---------------------------------

6 – JOSÉ MANUEL MONIZ FARIA E ALCINO DAS NEVES – LOTEAMENTO URBANO – PROCº Nº 

37/88 – Presente o processo de loteamento nº 37/88, de que são requerentes José Manuel Moniz Faria e Alcino das 

Neves, residentes em Fonte de Angeão, que pretendem proceder à alteração do alvará de loteamento nº 07/89, com 

referência  a um terreno sito no referido lugar.------------------------------------------------------------------------------------

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



  

datada de 04/02/2005.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7 – TELMO JOSÉ DA ROCHA BRITO E OUTROS – PROCESSO DE LOTEAMENTO – 

CANCELAMENTO DE GARANTIA BANCÁRIA – Presente o requerimento de Telmo José Rocha de Brito, 

residente em Soza a solicitar o cancelamento da garantia bancária existente a favor da Câmara Municipal 

respeitante ao processo de loteamento nº 1/ 2001.--------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar a recepção provisória das obras de Urbanização 

do loteamento, datada de 21/2/2005 e reduzir a caução para 10% do valor inicial, ou seja 358,12 €, até à recepção 

definitiva das obras.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8 – LICINIO RAMOS, LDA – PROCESSO DE LOTEAMENTO Nº 3/2004 – Presente o processo de 

loteamento nº 3/2004, de que é requerente a firma Licínio Ramos, Ldª, com sede no lugar de Casta, Covão do 

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

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar as obras de urbanização nos termos da informação 

técnica datada de 14/02/2005, fixar a caução no valor de 111 885,83 € e o prazo de execução das obras de 

Urbanização em 1 ano.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

D – DIVERSOS 

1 – EDP DISTRIBUIÇÃO – ENERGIA, SA – MUDANÇA DO PT JUNTO À SANTA CASA DA 

MISERICÓRDIA DE VAGOS – A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, retirar este ponto da Ordem de 

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

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

PUBLICITÁRIOS – Presente o ofício da AIDA – Associação Industrial do Distrito de Aveiro, datado de 18/2/05, 

a solicitar a cedência de espaços publicitários, para divulgação de duas acções previstas no Projecto PIRF – 

Projecto de Internacionalização Rumo ao Futuro, nomeadamente e “ Mostra de Produtos On-Line e Acções de 

Consolidação de Resultados no Mercado de Salvador da Baía ”, durante os meses de Março e Abril de 2005.---------

--------- A Câmara Municipal delibera, autorizar a utilização do mupi sito junto ao Edifício da Junta de Freguesia de 

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

E – EXTRAS – 

1 – CLUBE DE CAÇADORES DE VAGOS – AUTORIZAÇÃO PARA FECHO DE ESTRADAS PARA 

BATIDA AO JAVALI – Presente o ofício do Clube de Caçadores de Vagos que solicita a alteração do fecho de 

estradas para efectuar uma batida de javalis.-------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Dia 26 e 27 de Fevereiro, das 10,00 horas às 14,30 horas- Estradão da Lomba à Gafanha da Boa-Hora; -----

--------- Dia 27 de fevereiro, das 10,00 horas às 14,30 horas- Estradão de Calvão à Gafanha da Boa-Hora.-------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, autorizar o fecho das estradas, conforme o solicitado e dar 

conhecimento à G.N.R. de Vagos.--------------------------------------------------------------------------------------------------

2 – JUNTA DE FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO DE VAGOS – DECLARAÇÃO DE INTERESSE 

PÚBLICO PARA CONSTRUÇÃO DE PALCO COBERTO – Presente o ofício da Junta de Freguesia de Santo 

António de Vagos, nº 5/2005, datado de 24/2/2005, a solicitar declaração de interesse público para a construção de 

um palco coberto no Corgo do Seixo de Baixo.-----------------------------------------------------------------------------------

--------- Atendendo aos usos a que se destina a presente recuperação/construção do palco, à instituição proprietária 

das infraestruturas já existentes no prédio urbano, delibera a Câmara Municipal, por unanimidade, reconhecer o 



  

interesse público municipal à presente pretensão da Junta de Freguesia de Santo António de Vagos.--------------------

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

Presente o ofício nº 88/2005 da escola mencionada a solicitar parecer da Câmara Municipal para candidatura ao 

triénio 2005/2008 dos Cursos Técnico Agrário, Gestão de Empresas e Auxiliar de Infância.------------------------------

--------- Atendendo à actividade que a instituição vem desenvolvendo de forma meritória e reconhecida e ao facto 

dos presentes cursos serem hoje e para o futuro oportunos, quer na área do Município, quer fora dele, delibera a 

Câmara Municipal por unanimidade dar parecer favorável à candidatura apresentada pela EPADRV para os cursos 

de Técnico Agrário, Gestão de Empresas e Auxiliar de Infância para o triénio 2005/2008.--------------------------------

4 – DIA DA DEFESA NACIONAL – Presente o ofício da Direcção-Geral de pessoal e Recrutamento Militar a 

solicitar autorização e facilidades no estacionamento das viaturas que nos dias 3 e 4 de março próximo estacionarão 

junto ao Edifício da Câmara Municipal para recolha dos jovens que se deslocam  para/de as Unidades Militares 

onde decorre o evento.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, autorizar o pedido.------------------------------------------------

5 – CASAS DOS MAGISTRADOS DE VAGOS – INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA E 

PATRIMONIAL DA JUSTIÇA – Presente o ofício nº 02572, datado de 23/2/2005 do Instituto de gestão 

Financeira e Patrimonial da Justiça apresentando proposta para alienação das Casas dos Magistrados de Vagos à 

Câmara Municipal da forma seguinte:----------------------------------------------------------------------------------------------

--------- “ O IGFPJ aliena à Câmara Municipal de Vagos, pelo valor de 277 000,00 €, o imóvel em causa aceitando 

como pagamento:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- a) O lote de terreno já proposto e------------------------------------------------------------------------------------------

--------- b) Obras de reparação  e melhoramento a efectuar pela Câmara Municipal, no Palácio da Justiça de Vagos, 

no valor restante.”---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aceitar a proposta de permuta das Casas dos Magistrados 

de Vagos pelo Lote de Terreno sito na Praia da Vagueira (descrito sob o artº 1063/Gafanha da Boa-Hora, na 

Conservatória do registo Predial de Vagos ) avaliado pela Direcção-Geral do Património em 202 500,00 € e 

financiar obras de reparação e melhoramento a efectuar pelo Serviços do Ministério da Justiça no Palácio da Justiça 

de Vagos, durante o ano de 2005, até 30% do valor da empreitada no montante máximo de 74 500,00 €.--------------

6 – IGAPHE – INSTITUTO DE GESTÃO E ALIENAÇÃO DO PATRIMÓNIO HABITACIONAL DO 

ESTADO – REEMBOLSO DE FINANCIAMENTO DE OBRAS COMPARTICIPADAS – Presente o ofício 

nº 558, datado de 21/02/2005, a dar conhecimento da dívida da Câmara Municipal, com referência ao 

financiamento da “ Construção de 16 Fogos em Vagos ”, financiamento efectuado de acordo com as Portarias de 

29/07/1977 e 10 e 28 de Julho de 1978. Solicitam liquidação da dívida no valor de 321 925,53 € ( montante 

actualizado até 31/12/2003 ) no prazo de 60 dias.--------------------------------------------------------------------------------

--------- 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 Álvaro de Almeida 

Rosa ) e uma abstenção (do Sr. Vereador Dr. João Paulo Martins Neta ) solicitar documentos comprovativos e 

justificativos da despesa com a empreitada para a “ Construção de 16 Fogos de Habitação Social ” e o respectivo 

recebimento de 28 060,56 €, em comparticipação e as condições em que o mesmo foi atribuído e pago, sem 

prejuízo da prescrição do crédito em causa, uma vez que a Autarquia tem vindo a transferir desde o arrendamento 



  

dos 16 fogos sociais no Bairro da Corredoura o montante que cabia ao Fundo de Fomento da Habitação das rendas 

técnicas fixadas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7 – TERESA NAZARÉ DOS SANTOS FANECA – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROCº Nº 10/2005 – 

Presente o processo de informação prévia nº 10/2005, de que é requerente Teresa Nazaré dos Santos Faneca, 

residente em Ponte de Vagos, que requer informação prévia para a construção de moradia em Ponte de Vagos.-------

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

datada de 21/02/2005.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8 – CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SANTO ANTÓNIO E OUTROS – PROCESSO DE 

LOTEAMENTO  Nº 5/2004 – Presente o processo de loteamento nº 5/2004, de que é requerente o Centro Social e 

Paroquial de Santo António e Outros, a requererem o loteamento de um terreno que possuem  em compropriedade 

no lugar do Lombomeão.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

datada de 14/02/2005, devendo ser requerido o licenciamento das obras de urbanização.----------------------------------

9 – IRENE DE JESUS FRADE E OUTROS – PROCESSO DE LOTEAMENTO URBANO Nº 2/2000 – 

Presente o requerimento datado de 18/01/2005 a solicitar a recepção provisória das obras de urbanização do 

loteamento supramencionado.-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, notificar os requerentes nos termos da informação datada 

de 15/02/2005 e aceitar a redução da caução para o valor de 2 566,00 €.-----------------------------------------------------                                       

--------- E nada mais havendo a tratar a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a presente acta em 

minuta, nos termos e para efeitos consignados no nº 3, do artº 92º, da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada e 

republicada pela Lei nº5-A/2002, de 11 de Janeiro, a qual vai ser assinada pelos membros da Câmara aqui presentes 

e por mim,-----------------------------Chefe de Divisão Administrativa, tendo terminado a reunião às 12,00 horas.------   

 

 

 

  


