
ACTA Nº5/07

Acta Da Reunião Ordinária Da Câmara Municipal Do Dia 9 De Março De 2007

--------- No dia 9 de Março de 2007, pelas quinze horas, no Edifício dos Paços do Concelho de Vagos, na

Sala de Reuniões, reuniu ordinariamente, a Câmara Municipal, sob a presidência do Senhor Presidente da

Câmara, Dr. Rui Miguel Rocha da Cruz e da presença do Senhor Vice-Presidente Dr. Carlos Manuel

Simões Neves, com a presença dos Senhores Vereadores, Dr. Albina Maria De Oliveira Rocha, Fernando

Ferreira Capela, Victor Oliveira Santos, Manuel Augusto Silva Frade, Marco António Ferreira

Domingues. Assistiu à reunião a Senhora D. Maria Eugénia Ribeiro Martins Rosa, Chefe de Divisão

Administrativa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade aprovar a acta da

reunião do dia 23 de Fevereiro. -----------------------------------------------------------------------------------------

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

ORDEM DO DIA

A – ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS

1 - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA – Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao

dia 08 de Março de 2007, o qual acusa um saldo em dinheiro de 588.075,98 €, 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 39/07, levantado pela Equipa de

Protecção Florestal, da Guarda Nacional Republicana de Aveiro, contra Serafim Francisco Joaquim,

residente no lugar de Calvão, por ter procedido à mobilização de solo, num terreno sito no caminho da

Cavaleiros, na freguesia de Calvão, para plantação de eucaliptos, não possuindo licenças para esse efeito.

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, solicitar à Fiscalização Municipal que proceda à

localização na planta de condicionantes do P.D.M, o local da infracção. ---------------------------------------

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

ORDENAÇÃO – Presente o auto de notícia de contra-ordenação nº 25/07, levantado pela Equipa de

Protecção Florestal, da Guarda Nacional Republicana de Aveiro, contra a firma Rederia, com sede na

Rua João Mendonça, nº 31 – 1º Esqº, Aveiro, por ter procedido à mobilização do solo junto ao lote

propriedade da firma na Zona Industrial de Vagos, não possuindo licença para o efeito. ---------------------

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, solicitar à Fiscalização Municipal que proceda à

localização na planta de condicionantes do P.D.M, o local da infracção. ---------------------------------------

4 – ESCOLA SECUNDÁRIA DE VAGOS – ESTABELECIMENTO DE VENDA AMBULANTE –

Retirado para esclarecimentos adicionais, devendo ser anexado o processo que licenciou a ocupação do

espaço público. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------



5 – GRUPO DESPORTIVO DE CALVÃO PEDIDO DE COMPARTICIPAÇÃO PARA

DESLOCAÇÃO – Presente o ofício nº 7/07, datado de 17/02/2007, do Grupo Desportivo de Calvão

(Secção de Pares) a solicitar a atribuição de um subsídio destinado a apoiar a deslocação efectuada no

dia 28/01/2007, para participarem num Concurso de Pesca, organizado pela Associação Desportiva de

Grândola. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, informar que sendo a presente iniciativa

enquadrada no conjunto de actividades do Grupo Desportivo de Calvão, o que se presume porque é

indicado como sendo uma secção sua, a Câmara Municipal tem em consideração, este tipo de despesa,

com a atribuição do subsídio anual para o Plano de Actividades e Orçamento respectivo da Associação

requerente. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6 – GATICÃO – ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DOS ANIMAIS ABANDONADOS –

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO – RATIFICAÇÃO – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade,

ratificar o pagamento do subsídio no valor de 5.000,00 €, efectuado à associação Gaticão – Associação

dos Amigos dos Animais Abandonados de Vagos, efectuado pela Ordem de Pagamento nº 883, de

21/02/2007. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7 – CORPO NACIONAL DE ESCUTAS – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO – Retirado para

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

8 – JUNTA FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO DE VAGOS – PEDIDO DE SUBSÍDIO –

Seguidamente a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir à Junta de Freguesia de Santo

António de Vagos, um subsídio no valor de 1.661,91 €, destinado a colmatar as despesas efectuadas com

a mudança de postes eléctricos aquando da realização das obras efectuadas na Rua Irmã Rita, naquela

Freguesia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9 - JUNTA FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO DE VAGOS – PEDIDO DE SUBSÍDIO –

Presente o ofício da Junta de Freguesia de Santo António de Vagos, nº 11, datado de 01/03/2007, a

solicitar a atribuição de um subsídio, destinado à aquisição de mais um terreno para alargamento do

Cemitério de Santo António de Vagos, no valor de 4.000,00 €. --------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir o subsídio solicitado na importância

de 4.000,00 €. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10 – JUNTA FREGUESIA DE COVÃO DO LOBO – PEDIDO DE SUBSÍDIO – Presente o ofício

nº 07/2007, datado de 19/2/2007, da Junta de Freguesia de Covão do Lobo, a solicitar a atribuição de um

subsídio destinado ao pagamento de obras complementares em arruamentos efectuados em Covão do

Lobo. Remete fotocópias das facturas. -------------------------------------------------------------------------------

------ A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir o subsídio no total da despesa das facturas

remetidas, no valor de 36.401,04 €. -----------------------------------------------------------------------------------

11 – COMISSÃO DE FESTAS DO ESPIRITO SANTO E NOSSA SENHORA DE VAGOS –



PEDIDO DE SUBSÍDIO – Presente o ofício da Comissão de Festas do Espírito Santo e Nossa Senhora

de Vagos, que anexa o programa das festas para aprovação, bem como o respectivo orçamento. -----------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o programa das festas do corrente ano,

e atribuir um subsídio destinado à sua realização até ao montante de 30.000,00 €. ----------------------------

12 – “VAGOS NA PONTA DO PINCEL…” – CONCURSO DE PINTURA RÁPIDA AO AR

LIVRE DO CONCELHO DE VAGOS – APROVAÇÃO DO REGULAMENTO - Seguidamente foi

presente o Regulamento do concurso da pintura rápida ao ar livre do concelho de Vagos, denominado

“Vagos na Ponta do Pincel”, o qual se dá aqui como inteiramente reproduzido e fica a fazer parte

integrante da presente acta. ---------------------------------------------------------------------------------------------

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o regulamento do concurso. --------------

13 – JUNTA FREGUESIA DE FONTE ANGEÃO – PEDIDO DE SUBSÍDIO – Presente o ofício

datado de 21/02/2007, da Junta de Freguesia de Fonte Angeão, no qual é solicitado a atribuição de um

subsídio destinado à aquisição de um aparelho “LCD”, necessário aquando da visita do Prémio Nobel da

Paz, D. Ximenes Belo aquela freguesia. ------------------------------------------------------------------------------

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir o subsídio no valor de 1.893,00 €, na

condição do aparelho ser instalado no complexo Cultural e Social da Fonte de Angeão. ---------------------

14 – JUNTA DE FREGUESIA DA GAFANHA DA BOA-HORA – NÚMEROS DE POLÍCIA –

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA – Retirado para esclarecimentos adicionais. -------------------------

-------- Retirado para esclarecimentos adicionais. -------------------------------------------------------------------

15 – JOÃO DOMINGUES CRISTO – INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE -Presente o ofício

datado de 04/01/2007, de João Domingues Cristo, residente em Vagos, a solicitar o pagamento de uma

indemnização pelo acidente ocorrido no dia 1 de Janeiro de 2007, quando circulava com a sua viatura na

Estrada da Senhora, em Vagos, uma tampa de saneamento saltou, danificando o seu carro. -----------------

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, solicitar ao requerente para juntar ao processo

elementos de prova, nomeadamente o auto de participação à G.N.R. de Vagos. -------------------------------

16 – GRECAS – ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA, RECREATIVA E CULTURAL DE SANTO

ANTÓNIO DE VAGOS – “XI CROSS DE VAGOS” – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO – Presente o

ofício da associação supramencionada, datado de 12/02/2007,a solicitar a atribuição de um subsídio

destinado à prova que se realizou no passado dia 4 de Março, “XI Cross de Vagos”. -------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 6.500,00 €. ----

17 – AQUISIÇÃO DE TERRENO NO BOCO – CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA –

A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, adquirir a Manuel Nunes Pedro de Almeida e esposa

Carmélia Lopes Colchete, residentes em Soza, um terreno inscrito na matriz predial rústica da freguesia

de Soza com o nº 7480, sito em “” Boco, pelo preço de 5.000,00 €, destinado à instalação/construção da

Estação Elevatória. ------------------------------------------------------------------------------------------------------



18 – 1ª ALTERAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS PARA O ANO DE

2007 – RATIFICAÇÃO – Nos termos do disposto na alínea d) do nº 2 do artº 64º do decreto-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 1ª alteração do plano plurianual de investimentos que

apresenta tanto nos esforços como nas anulações, o montante de 105.000,00 €, 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 art.º 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. --------------------------------------------------------------------------

19 – 1ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2007 – RATIFICAÇÃO - Nos

termos do disposto na alínea d) do nº 2 do artº 64º do decreto-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 1ª alteração ao orçamento da despesa que apresenta tanto nos esforços como nas anulações, o

montante de 15.000,00 €, 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 art.º 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. -----------------

20 – PEDIDO DE PAGAMENTO DE PASSES SOCIAIS DE DUAS FORMANDAS QUE

FREQUENTAM O CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL NO CASCI DE ÍLHAVO –

SILVIA SANDRINA ASCENÇÃO SOARES E CÁTIA MARIZA DOMINGUES BARREIRA –

Presente a informação das Técnicas Superiores de Serviço Social, datada de 22/02/2007, na qual expõe a

situação sócio/económicas dos agregados familiares de Sílvia Sandrina Ascenção Soares e Cátia Mariza

Domingues Barreira, residentes em Covão do Lobo, as quais frequentam o curso de formação

profissional no Casci de Ílhavo, em virtude das mesmas não terem mostrado capacidade para

prosseguirem um percurso escolar normal. --------------------------------------------------------------------------

-------- Informa ainda, que vêm solicitar o pagamento, do transporte da residência até Vagos, uma vez

que o CASCI só efectua o transporte de Vagos para Ílhavo. ------------------------------------------------------

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, efectuar o pagamento de 50% do valor do passe

social, em virtude das duas jovens ainda se encontrarem em idade de poderem frequentar o ensino

secundário, e o curso profissional que frequentam não existir em Vagos. ---------------------------------------

21 – IGAT – INSPECÇÃO-GERAL DA ADMINISTRAÇÃO DO TERRITÉRIO – INSPECÇÃO

ORDINÁRIA SECTORIAL AO MUNICÍPIO DE VAGOS – RELATÓRIO - Presente o ofício nº

01779, datado de 26/02/2007, do IGAT – Inspecção-Geral da Administração do Território, que remete

fotocópias do relatório de inspecção ordinária sectorial ao Município de Vagos. ------------------------------

-------- A Câmara Municipal tomou conhecimento do relatório e deliberou, por unanimidade o seguinte: -



−−−− Adquirir os serviços do Sr. Dr. João Dias Pacheco, com escritório em Coimbra, para elaborar a

resposta ao relatório; -----------------------------------------------------------------------------------------

−−−− Notificar o Sr. Presidente da Assembleia Municipal em Exercício; -----------------------------------

− Notificar o Presidente da Assembleia Municipal, do anterior mandato, Dr. Mário Júlio de

Almeida Costa, tendo em conta que o relatório também inclui o seu mandato. ----------------------

22 – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS – A Câmara Municipal tomou conhecimento dos

despachos efectuados no âmbito das obras particulares e na Secção da Secretaria Geral e Actas, no

período de 23/02/2007 a 08/03/2007, cuja relação descriminada dos mesmos é dada aqui como

inteiramente reproduzida e fica junto à minuta da acta da presente reunião. ------------------------------------

23 – PAGAMENTOS – A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade ratificar os pagamentos

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

B - OBRAS MUNICIPAIS

1 – AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA CASA MUSEU DE SANTO ANTÓNIO – PROC.º N.º

6.2.2-18/2004 – PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA EMPREITADA - Presente a informação técnica

datada de 14/02/2007, na qual dá a conhecer que o empreiteiro da obra, firma Construções Marvoense,

Lda., solicitou a prorrogação do prazo da obra, em virtude da mesma ter estado parada, por aguardar

esclarecimentos por parte do projectista com referência à rede de AVAC. Informa ainda que será de

conceder uma prorrogação legal de 1mês e meio (45 dias) procedendo ser concedido mais 1 mês e meio

de forma graciosa, terminando a obra em 13 de Agosto de 2007. ------------------------------------------------

-------- A Câmara Municipal, delibera por unanimidade, aprovar as prorrogações de prazo mencionadas

na informação técnica, devendo o empreiteiro actualizar o prazo de trabalhos e o respectivo cronograma

financeiro. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 – BENEFICIAÇÃO DE CRUZAMENTOS DA ESTRADA DE ALTA TENSÃO – PROC.º 6.2.2-

06/2005 – RATIFICAÇÃO – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade ratificar o despacho do

Sr. Presidente da Câmara, datado de 22/02/2007, que deferiu a prorrogação de prazo de execução da obra

mencionada em epígrafe, a titulo preciosa, por mais 15 dias, tendo em conta a informação técnica datada

de 19/02/2007. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 – ARRANJO DO CENTRO DA VILA – FONTE CIBERNÉTICA – PROC.º 6.2.2-12/1999 –

RECEPÇÃO DEFINITIVA DA OBRA – Presente a informação técnica datada de 28/02/2007, com

referência ao pedido de recepção definitiva da obra mencionada em epigrafe, na qual é dado a conhecer

que a obra não se encontra em condições de ser recebida. ---------------------------------------------------------

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, solicitar parecer ao C.D. Jurídico, uma vez que,

atendendo ao relatório técnico da Câmara Municipal, é sua intenção deliberar sobre a execução das

garantias bancárias existentes e, demandar judicialmente a empresa, porquanto o material fornecido

apresentou desde o seu início graves anomalias. --------------------------------------------------------------------



-------- Mais foi deliberado, unanimemente, notificar a empresa GHESA – Ingenienía & Tecnologias,

S.A. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4 – PROJECTO DE EXECUÇÃO DO PARQUE DE LAZER DE SANTO ANDRÉ –

APROVAÇÃO – Seguidamente a Câmara Municipal aprovou o projecto execução do “Parque de Lazer

de Santo André” e deliberou, por unanimidade, aprová-lo devendo o mesmo aguardar pela aprovação da

Revisão do P.D.M. de Vagos, com o qual se enquadra, e definição das regras do Regulamento e Regras

do QREN. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C – OBRAS PARTICULARES

1- PAULO JORGE SANTOS ANTÓNIO-INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC.º N.º 195/06 –

Presente o processo de informação prévia nº 195/06, de que é requerente Paulo Jorge Santos António,

residente em Lugar de Ervedal, freguesia de Santo António de Vagos, que requer informação sobre

construção de uns anexos e muros, num terreno que possui no referido lugar. ---------------------------------

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

técnica datada de 22/02/2007. -----------------------------------------------------------------------------------------

2 – HELENA FERNANDES MATEUS DOMINGUES – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC.º

N.º70/05 – Presente o processo de informação prévia nº 70/05, de que é requerente Helena Fernandes

Mateus Domingues, residente em Cabecinhas, freguesia de Calvão, que pretende proceder à construção

de um imóvel comercial, sito à margem da EN 109, no referido lugar. ------------------------------------------

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

técnica datada de 14/02/2007. -----------------------------------------------------------------------------------------

3 – MEBRA – COMÉRCIO POR GROSSO DE METAIS E ACESSÓRIOS DE BRAGA, SA –

INFORMAÇÃO PRÉVIA DE LOTEAMENTO URBANO – PROC.º 172/06 – Presente o processo

de informação prévia nº 172/06, de que é requerente a firma Mebra – Comércio Por Grosso de Metais e

Acessórios de Braga, SA, com sede no lugar do Barreiro, concelho de Vila Verde, que pretendem

informação prévia sobre a alteração do uso dos lotes 2, 3, 4 e 5, do alvará do loteamento nº 08/94,

passado por a Câmara Municipal em 05/05/1994, para que os lotes que se destinem a construção de

“armazéns” se passem a destinar a “armazém de comércio ou industriais”. ------------------------------------

4 – VIEIRA NUNES & VIEIRA, LDA – CONSTRUÇÕES EM PARCELA A DESTACAR –

PROC.º N.º 31/07 – Presente o processo de destaque nº 31/07, de que é requerente Vieira Nunes &

Vieira, Lda., com sede no Boco, freguesia de Soza que pretende o destaque de uma parcela de terreno

que possui no lugar do Boco, para construção de uma moradia, anexos e muros. ------------------------------

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

técnica datada de 26/02/2007. -----------------------------------------------------------------------------------------

5 – ARMANDO VIANA, LDA – INFORMAÇÃO PRÉVIA DE LOTEAMENTO URBANO –

PROC.º N.º 39/06 – Presente o processo de informação prévia de loteamento urbano, nº 39/06, de que é



requerente a firma Armando Viana, Lda., com sede em Vagos, que pretende o loteamento de um terreno

sito no lugar da Carregosa, freguesia de Ouca. ----------------------------------------------------------------------

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

técnica datada de 23/02/2007. -----------------------------------------------------------------------------------------

6 – ARMANDO VIANA, LDA – PROCESSO DE LOTEAMENTO – PROC.º N.º 01/07 – Presente

o processo de loteamento urbano nº 01/07, de que é requerente a firma Armando Viana, Lda., com sede

em Vagos, que requer o loteamento de um terreno de que é proprietário, sito em Lombomeão, freguesia

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

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

técnica datada de 16/02/2007 e dispensá-lo da discussão pública. -----------------------------------------------

7 – MARTINS E ANACLETO, LDA – LOTEAMENTO URBANO – PROC.º N.º 50/06 – Presente

o processo de loteamento urbano nº 50/06, de que é requerente a firma Martins e Anacleto, Lda., com

sede na Zona Industrial de Vagos, que requer o loteamento de um terreno de que é proprietário, sito em

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

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

técnica datada de 13/11/2007. -----------------------------------------------------------------------------------------

8 – MÁRIO DA ROCHA MARTINS – ALTERAÇÃO DO USO DA “FRACÇÃO A” DO PRÉDIO

SITO EM SOZA – Presente o requerimento de Mário da Rocha Martins, residente em Soza, que requer

na qualidade de proprietário a alteração de uso da fracção “A”, do prédio sito em Soza, a que respeita o

processo de obras particulares nº 318/97. ----------------------------------------------------------------------------

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

técnica datada de 23/02/1997. -----------------------------------------------------------------------------------------

9 – JOSÉ CARLOS ANACLETO MARTINS – PROPRIEDADE HORIZONTAL – Presente o

requerimento do José Carlos Anacleto Martins, residente em Canto de Baixo, freguesia de Ponte de

Vagos, no qual requer o regime jurídico de propriedade horizontal para um imóvel que possui no lugar

de Ponte de Vagos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

datada de 21/02/2007. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

10 – COSTASITUR – EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS, LDA – DECLARAÇÃO DE

INTERESSE PÚBLICO/MUNICIPAL DO EMPREENDIMENTO “VAGA SPLASH” –  

D – DIVERSOS

1 – COORDENAÇÃO EDUCATIVA DE AVEIRO – CORTA MATO DO DESPORTO

ESCOLAR – AGRADECIMENTO – A Câmara Municipal tomou conhecimento do teor do ofício nº

2421, de 28/02/2007, da Coordenação Educativa de Aveiro, na qual agradece toda a colaboração

prestada pela Câmara Municipal na realização do Corta – Mato Distrital Escolar, realizado no passado



dia 16 de Fevereiro, em Vagos. ----------------------------------------------------------------------------------------

E - EXTRAS

1 – “CONSTRUÇÃO DO BAIRRO DR. PEDRO GUIMARÃES – 3ª FASE” – PROC.º N.º 6.2.2-

03/2001 – Presente o auto de recepção provisória da obra mencionada em epígrafe, a Câmara Municipal

delibera, por unanimidade, homologar o referido auto. ------------------------------------------------------------

2 – “DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E PLUVIAIS DE SANTA CATARINA” – PROC.º

N.º 6.2.2-7/2004 – Presente a informação técnica datada de 07/03/07, que anexa validação por parte da

Fiscalização do Subempreiteiro proposto para dar entrada na empreitada. --------------------------------------

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, autorizar a entrada do subempreiteiro na obra,

sendo este a firma Gracovil- Granitos E Construções de Viseu, Lda.--------------------------------------------

3 – JUNTA FREGUESIA DE FONTE DE ANGEÃO – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO – Presente o

ofício da Junta de Freguesia de Fonte de Angeão no qual solicitam a atribuição de um subsídio no valor

de 1 022,45 €, destinado à promoção de um evento desportivo e o qual a Câmara Municipal se associou.

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir o subsídio solicitado, no valor de 1

022,45 €. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4 – TERRENOS NA FREGUESIA DE SANTO ANDRÉ DE VAGOS PARA CONSTRUÇÃO DOS

FUTUROS ARMAZÉNS MUNICIPAIS – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aceitar a

cedência proposta pelo Sr. José Creoulo Prior e Esposa Maria da Luz Mouco, residentes no lugar e

freguesia de Ponte de Vagos, do terreno sito na Freguesia de Santo André de Vagos, com a área de 1125

m2, e confrontar do Norte com caminho, do Sul com Alcino Nunes Sereno, do Nascente com Estrada

Municipal 598 e do Poente com Carmelinda Costa, pelo valor de 8 437,50 €, e proceder à desocupação

administrativa do mesmo, para efeito de aí construir os armazéns municipais. ---------------------------------

5 – TERRENOS NA FREGUESIA DE OUCA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO

EDUCATIVO OUCA – A Câmara Municipal delibera, aceitar a cedência proposta por Vítor Manuel da

Silva Simões e esposa Maria Natália Freire de Campos, residentes em Ouca, freguesia de Ouca, dos

terrenos abaixo mencionados e proceder à ocupação administrativa dos mesmos, para efeitos de se

construir o Centro educativo da Carregosa: --------------------------------------------------------------------------

1. Prédio rústico sito na freguesia de Ouca, a confrontar do Norte com caminho, do Sul com Vala da

Azenha, do Nascente com Aníbal Ferreira da Silva e do Poente com Pedro da Rocha Fazendeiro,

com a área de 333 m2, pelo valor de 1 665,00 €; ----------------------------------------------------------

2. Prédio rústico sito na freguesia de Ouca, a confrontar do Norte com Vala, do Sul Humberto da

Rocha Almeida, do Nascente com Josué Nunes de Oliveira e do Poente com José Ferreira de

Campos, com área de 459 m2,pelo valor de 1 836,00 €. -------------------------------------------------

6 – TRANSPORTES ESCOLARES – ENSINO SECUNDÁRIO – ANO LECTIVO 2006/2007 -

Presente a informação da Câmara Secção de Secretaria Geral e Actas na qual dá a conhecer que foram



detectadas irregularidades nos processos de concessão do pagamento de transportes escolares a sete

alunos que frequentam as Escolas Secundárias de Aveiro, quando os curso que frequentam são

leccionados na Escola Secundária de Ílhavo, tendo os mesmos declarado aquando do seu pedido de

subsídio que os cursos em que se matricularam não existiam na Escola mais próxima: ----------------------

−−−− Cristina Rocha Capela; -----------------------------------------------------------------------------

−−−− Yusmary Naireth da Rocha Martins; -------------------------------------------------------------

−−−− Pedro Filipe Santos Silva; --------------------------------------------------------------------------

−−−− Joel Oliveira Vicente; ------------------------------------------------------------------------------

−−−− Tiago Filipe Pandeirada Neves; -------------------------------------------------------------------

−−−− Vanessa Filipa de Sousa Santana; ----------------------------------------------------------------

−−−− -Tiago José Almeida Rocha. -----------------------------------------------------------------------

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, suspender os efeitos da sua deliberação de

22/09/2006, com urgência aos alunos supramencionados, em face da eventual falsa declaração

apresentada no processo para beneficiarem dos transportes escolares no ano lectivo 2006/2007. -----------

-------- Mais delibera a Câmara Municipal, unanimemente, notificar os mesmos para se pronunciarem,

querendo, nos termos dos art.º 100º e 101º do C.P.A., uma vez que é sua intenção revogar a deliberação

que autorizou o pagamento dos transportes escolares. -------------------------------------------------------------

7 – ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS – LOTE 91 – MOTOFIL – ROBOTICA, SA – A Câmara

Municipal delibera, por unanimidade, alienar à firma Motofil – Robóticas, SA, com sede na Zona

Industrial das Ervosas, Ílhavo, o lote 91 da Zona Industrial de Vagos, pelo preço de 8,98 €/m2, o que

perfaz o total de 37.267,00 €. ------------------------------------------------------------------------------------------

8 – INETO – CONSULTORIA AGROFLORESTAL, LDA – UTILIZAÇÃO DA ETAR DA

VAGUEIRA – Presente o fax datado de 07 de Março de 2007, no qual apresentam proposta de

utilização da Etar da Vagueira para desenvolvimento do projecto de instalação de unidade de

compostagem, oferecendo o valor de 750,00 €/mês, a que corresponde o valor anual de 9.000 €. ----------

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, não aceitar a proposta da firma INETO –

Consultoria Agroflorestal, Lda. ----------------------------------------------------------------------------------------

9 - MARIA DE FÁTIMA DAS NEVES GONÇALVES – QUEIXA CONTRA A FIRMA VOLARE

– UM BAR SEM IGUAL, LDA – ESTABELECIMENTO “BAR VOLARE” – No seguimento da

deliberação da Câmara Municipal de 12/01/2007, e da reclamação apresentada pela Sr.ª Maria de Fátima

das Neves Gonçalves, residente em Ouca, contra o estabelecimento denominado “Bar Volare”, sito em

Ouca, devido ao ruído proveniente do referido estabelecimento. -------------------------------------------------

------- Face à reclamação apresentada, a Câmara Municipal delibera, por unanimidade, notificar a firma

proprietária do estabelecimento de que é sua intenção reduzir o horário do bar para as 24horas, e para a

mesma se pronunciar, querendo, nos termos dos art.º 100º e 101 do C.P.A, no prazo de 10 dias. -----------



10 – PROJECTO “DIVERTI’MAT – APROVAÇÃO – Presente a proposta do projecto

“Diverti’Mat”, a qual se dá aqui como inteiramente reproduzida e fica a fazer parte integrante da

presente acta. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o projecto mencionado. --------------------

11 – ETAR DA VAGUEIRA – Tendo e consideração que a ETAR da Vagueira se encontra

desactivada, a Câmara Municipal delibera, por unanimidade, proceder à desmontagem e levantamento de

todo o equipamento electromecânico da ETAR. --------------------------------------------------------------------

--------- 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 dezanove horas e trinta minutos. ----------------------


