
 

 

ACTA Nº 5 

Acta da Reunião Ordinária do dia 10 de Março de 2006 

--------- No dia 10 de Março de 2006, pelas quinze horas, e quinze minutos,  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, Dr. Carlos Manuel Simões 

das Neves, 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..---------------------------------------------------

ORDEM DO DIA 
A - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 

1 - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA - Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 9 de 

Março de 2006, o qual acusa um saldo em dinheiro de 240 674,92 €, a Câmara Municipal dele tomou 

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

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

Presente o auto de notícia de contra-ordenação nº 04/06, levantado pela Equipa de protecção da Natureza e 

Ambiente da G.N.R. de Aveiro, contra Fernando da Silva Cipriano, residente na Lomba, por proceder à exploração 

de inertes no local designado por “ Areias do Norte ”, em Vagos, sem possuir a respectiva licença.---------------------

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

na planta de condicionantes do P.D.M. o local da extracção.------------------------------------------------------------------- 

3 –  LICENÇA DE RECINTO IMPROVISADO E LICENÇA  ESPECIAL DE RUÍDO – RATIFICAÇÃO - 

A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente, datado de 23/02/2006, que 

autorizou a realização de espectáculos com música ao vivo nos dias 3 e 5 de Março de 2006, no Bar “ Pau de 

Canela ”, sito em Ponte de Vagos, bem como a respectiva licença especial de ruído.--------------------------------------- 

4 – ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR – AUXÍLIOS ECONÓMICOS – ESCOLA DO 1º CEB DO 

LOMBOMEÃO – DELIBERAÇÃO DE 27 DE JANEIRO DE 2006 – Por deliberação da Câmara Municipal do 

dia 27/01/2006, a Câmara Municipal indica como crianças/alunos abrangidos pelo Escalão “A”, para efeito de 

atribuição do subsídio de auxílios económicos, 89, vindo agora a verificar-se que existe mais um aluno a considerar 

no referido escalão, de acordo com a informação prestado pela Técnica  do serviço Social da Câmara Municipal.----

--------- Assim, a  Câmara Municipal delibera, por unanimidade, que o subsídio a atribuir ao Agrupamento de 

Escolas de Vagos, seja acrescido de 40,00 €, passando a perfazer o total de 4 725,00 €.----------------------------------- 

5 – LUÍS QUEIMADELA – PEDIDO DE APOIO PARA REALIZAÇÃO DE EXPOSIÇÃO – Seguidamente a 

Câmara Municipal apreciou o pedido formulado por Luís Queimadela, residente em Várzea, S. Pedro do Sul, no 

qual solicita a colaboração da Câmara Municipal para realizar uma exposição de escultura e pintura, a decorrer no 

Verão.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, informar que irá colaborar na organização da exposição de 

escultura e pintura, autorizando, desde já, a utilização dos Espaços do Largo do Município, Jardim dos Namorados 



  

e Jardim da Fonte dos Amores, para exposição de escultura, sendo o espaço, a definir, para a exposição  de pintura 

decidido em conjunto com o autor e a Srª Vereadora da Cultura, Drª Albina Rocha.---------------------------------------  

6 – 3ª 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, ratificar a 3ª Alteração ao Orçamento 

para o ano de 2006 que apresenta tanto nos inscrições como nas anulações  o montante de 40 000,00 €, documento 

constituído por 1 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 artº 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.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7 – 2ª ALTERAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS PARA 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, ratificar a 2ª 

Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos para o ano de 2006 que apresenta tanto nas inscrições como nas 

anulações  o montante de 30 000,00 €, documento constituído por 1 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 artº 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.------------------------------------------------------- 

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

efectuados no âmbito das obras particulares no período de 24/02/2006 a 09/03/2006, cuja relação descriminada dos 

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

9 – 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 – OBRA DE “ CONSTRUÇÃO DA PISCINA DE ALTA COMPETIÇÃO – 2ª FASE ” – PROC. Nº 6.2.2–

02/2005 – ADJUDICAÇÃO -Presente o relatório da Comissão de Análise de Proposta da obra, supramencionada, 

datado de 08/02/2006, no qual propõem a adjudicação da mesma à firma Patrícios, S. A., pelo montante de 671 

032,92 €, mais IVA.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, adjudicar à referida firma e pelo valor mencionado a obra 

de “ Construção da Piscina de Alta Competição- 2ª Fase ”, de acordo com o relatório apresentado.--------------------- 

2 – OBRA DE “ REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E RAMAIS DOMICILIÁRIOS A SOZA E BOCO – 

2ª FASE ” E “ SANEAMENTO DA VILA DE SOZA – 2ª FASE ” - PROC. 6.2.2-13/1998 – RECEPÇÃO 

DEFINITIVA - Presente o auto de recepção definitiva da obra supramencionada, tendo a Câmara Municipal 

deliberado, por unanimidade, homologá-lo.--------------------------------------------------------------------------------------- 

3 – OBRA DE “ AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA CASA MUSEU DE SANTO ANTÓNIO ” – PROC. 

Nº 6.2.2-18/2004 – APROVAÇÃO DO PLANO DE TRABALHOS E CRONOGRAMA FINANCEIRO – 

Presente a informação técnica datada de 27/02/2006, informando que o empreiteiro da obra mencionada em 

epígrafe, apresentou o plano de trabalhos definitivo e o respectivo cronograma financeiro para aprovação, 

documentos  que se encontram em condições de ser aprovados.---------------------------------------------------------------



  

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o Plano de trabalhos e cronograma financeiro, 

conforme informação técnica.-------------------------------------------------------------------------------------------------------                

C – ASSUNTOS DE OBRAS PARTICULARES – 

1 – MÁRCIA LILIANA SEABRA NEVES – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC. Nº 179/2005  – Presente o 

processo de informação prévia nº 179/2005, de que é requerente Márcia Liliana Seabra Neves,  residente no lugar 

de Canto de Baixo, Ponte de Vagos, que solicita informação sobre a construção de uma moradia unifamiliar, anexos 

e muro, no referido lugar.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

datada de 01/03/2006.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 – ROSA DONZÍLIA JESUS MALTA – INFORMAÇÃO PRÉVIA- PROC. Nº 71/2005 – Retirado o processo 

de informação prévia para parecer prévio das “Estradas de Portugal”.-------------------------------------------------------- 

3 – JOÃO CARLOS PIRES NOVO -  INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC. Nº 195/2005 – Presente  o processo 

de informação prévia nº 195/2005, de que requerente João Carlos Pires Novo, residente em Gafanha da Nazaré, que 

solicita a construção de moradia e anexos, em Fontão.--------------------------------------------------------------------------

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

datada de 20/02/2006.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4 – COMISSÃO DE APOIO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO DE SANTA CATARINA – 

INFORMAÇÃO PRÉVIA- PROC. Nº 21/2006  – Presente o processo de informação prévia nº 21/2006, de que é 

requerente A Comissão de Apoio Social e Desenvolvimento de Santa Catarina,  com sede em Santa Catarina, que 

solicita a construção de um Lar e centro de Noite, no referido lugar.----------------------------------------------------------

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

datada de 23/02/2006.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5 – ARMINDO NUNES SERENO – CONTRUÇÃO EM PARCELA A DESTACAR – PROC. Nº 16/2005 – 

Presente o processo de destaque nº 16/2005, de que é requerente Armindo Nunes Sereno, residente no lugar de 

Vergas, a solicitar o destaque de uma parcela de terreno para construção de um prédio sito no lugar de Lameiro do 

Mar.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

datada de 20/02/2006.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6 – BRAGA & FERNANDES, LDA – EXPLORAÇÃO DE PEDREIRA A CÉU ABERTO – PROC. Nº 

1/2001-A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, retirar este ponto da Ordem de Trabalhos, por necessitar 

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

7 – ARMINDA NETO – LICENCIAMENTO DE OBRAS PARTICULARES – PROC. Nº 267/2004 – 

Presente o processo de obras nº 267/2004, de que é requerente Arminda Neto, residente no lugar de Canto de 

Calvão, que pretende construir uma cabine para motor eléctrico, no referido lugar.----------------------------------------

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

datada de 01/03/2006.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

E – EXTRAS – 

1 – ALBANO MARGARIDO – HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO - A Câmara 

Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido formulado por Albano Margarido, residente em Calvão, para 



  

que o seu estabelecimento de Café e Snack-bar, denominado “ Júnior ”, esteja aberto às sextas-feiras, sábados, 

domingos e feriados, das 08,00 às 04,00 horas dos dias seguintes, até 31/12/2006.----------------------------------------- 

2 – MARVELARIA, COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS, LDA  – HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE 

ESTABELECIMENTO – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido formulado pela firma 

Marvelaria, Compra & Venda de Imóveis, Ldª, com sede em Gafanha do Carmo, Ilhavo, para que o seu 

estabelecimento de Apoio de Praia, denominado “Canto da Sereia”, sito na Praia da Vagueira, esteja aberto às 

sextas, sábados, domingos e feriados, das 09,00  horas às 04,00 horas dos dias seguintes. --------------------------------

3 – ALEXANDRE JOSÉ CAETANO FRANCISCO – LICENÇA DE RECINTO IMPROVISADO E 

LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido 

formulado por Alexandre José Caetano Francisco, residente em Costa do Valado, para instalação e funcionamento 

de recinto improvisado, no seu estabelecimento de snack-bar e restaurante denominado “ Campo Grande ”, sito em 

Salgueiro, nos dias 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 e 31 de Março de 2006, para realização de espectáculos de música 

gravada.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Mais foi deliberado, por unanimidade, conceder a respectiva licença especial de ruído  e informar a G. N. 

R. de Vagos da realização dos eventos.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

4 - ALEXANDRE JOSÉ CAETANO FRANCISCO – LICENÇA DE RECINTO IMPROVISADO E 

LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido 

formulado por Alexandre José Caetano Francisco, residente em Costa do Valado, para instalação e funcionamento 

de recinto improvisado, no seu estabelecimento de snack-bar e restaurante denominado “ Campo Grande ”, sito em 

Salgueiro, nos dias 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 e 29 de Abril de 2006, para realização de espectáculos de música 

gravada.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Mais foi deliberado, por unanimidade, conceder a respectiva licença especial de ruído e informar a G. N. R. 

de Vagos da realização dos eventos.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 --------- 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  mim________________________________________ Chefe de Divisão 

Administrativa, tendo terminado a reunião às 16,15 horas.--------------------------------------------------------------------- 

   

 

 

 

 

 

 

 


