
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ACTA Nº 6/08 

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DO DIA 28 DE MARÇO DE 

2008 

--------- No dia 28 de Março de 2008, 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, com a presença do Senhor Vice-Presidente Dr. Carlos Manuel Simões Neves, e dos 

Senhores Vereadores, Dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha, Fernando Ferreira Capela, Manuel Augusto Silva 

Frade, Victor Oliveira Santos, 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 14 de Março de 2008. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ORDEM DO DIA 

A – ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 

1 - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA – Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 27 de 

Março de 2008, o qual acusa um saldo em dinheiro de 331.378,41 €. A Câmara Municipal dele tomou 

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

2 - GUARDA NACIONAL REPUBLICANA – AUTO DE CONTRA-ORDENAÇÃO – Presente o ofício nº 

345/07 EPNA, datado de 10/12/2007, da Equipa de Protecção da Natureza e Ambiente (EPNA), da Guarda 

Nacional Republicana de Aveiro, que remete o auto de noticia n.º 247/07, levantado contra João Batista Julião, 

residente na Rua Irmã Rita, n.º 14, lugar de Corgo do Seixo de Baixo, freguesia de Santo António de Vagos, por 

extracção de massas minerais, sem possuir licença de pesquisa e de exploração de massas minerais. ------------------ 

-------- Tendo em conta que o local da infracção se localiza em área de R.A.N., a Câmara Municipal delibera, por 

unanimidade, remeter o auto à entidade competente, a CRRAC – Comissão Regional Reserva Agrícola do Centro.  

3 - GUARDA NACIONAL REPUBLICANA – AUTO DE CONTRA-ORDENAÇÃO – Presente o ofício da 

Guarda Nacional Republicana, Equipa de Protecção Florestal, que remete o auto de contra ordenação n.º 35/08, 

levantado contra a Sr.ª Maria Manuela Capela da Silva Capão, residente na Praça de S. Pedro, Edifícios 

Samagaios, Bloco C- 2º Esq., Palhaça, por mobilização de solos, para proceder a uma plantação de eucaliptos, sem 

licença da Câmara Municipal para alteração do relevo. ------------------------------------------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, remeter à Fiscalização Municipal para localizar na planta 

de condicionantes do PDM, o local da infracção. ------------------------------------------------------------------------------- 

4 - GUARDA NACIONAL REPUBLICANA – AUTO DE CONTRA-ORDENAÇÃO – Presente o ofício da 

Guarda Nacional Republicana (EPNA), que remete o auto de contra ordenação n.º 29/08, levantado contra o Sr. 



 

Américo Castro Fernandes Gamelas, residente na Rua das Escolas, lugar e freguesia de Gafanha da Boa-Hora, por 

proceder à construção de uma habitação sem que para o efeito tivesse afixado no exterior de forma visível o aviso 

que publicita o alvará, e sem prévio licenciamento ou autorização de construção. ----------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, remeter à Fiscalização Municipal para localizar na planta 

de condicionantes do PDM, o local da infracção. ------------------------------------------------------------------------------- 

5 - ASAE – AUTORIDADE DE SEGURANÇA ALIMENTAR E ECONÓMICA – PROCESSO DE 

CONTRA ORDENAÇÃO – Presente o ofício da ASAE – Autoridade de Segurança Alimentar e Económica, 

datado de 20/02/2008, que remete o processo de contra ordenação n.º NUI/CO/000070/08.3.EACBR, levantado 

contra a firma Padaria o Cantinho, Lda., estabelecimento sito na Rua D Alda Santos Vítor, n.º 41, lugar e freguesia 

de Soza, por falta de licenciamento industrial do tipo 4. ----------------------------------------------------------------------- 

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

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

6 - CARDA – CENTRO DE ALCOÓLICOS RECUPERADOS DO DISTRITO DE AVEIRO – CEDÊNCIA 

DE INSTALAÇÕES – Presente o ofício do CARDA - Centro de Alcoólicos Recuperados do Distrito de Aveiro, 

datado de 04/03/2008, a solicitar a cedência das instalações por mais um ano, relativamente ao Projecto “Não ao 

álcool, Sim à Vida”, sitas na Escola Preparatória João Grave. ---------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ceder por mais seis meses, as instalações ao CARDA – 

Centro de Alcoólicos Recuperados do Distrito de Aveiro, sitas na Escola Preparatória João Grave, sendo a situação 

avaliada após este prazo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

7 - MARIA MARTINS PEREIRA FERNANDES CAMPINA – INTERRUPÇÃO DE TRÂNSITO – 

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

Fernando Ferreira Capela, datado de 10/03/2008, que autorizou a interrupção de trânsito na EM 333, em Soza, para 

realização da procissão do Enterro do Senhor no dia 21/03/2008, entre as 16:30 horas e as 18:00 horas, e no dia 

13/03/2008, entre as 10:30 horas e as 11:30 horas para a Procissão da Ressurreição do Senhor. ------------------------ 

8 - CARLOS JORGE DAS NEVES RIBEIRO – PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE – 

Presente o ofício de Carlos Jorge das Neves Ribeiro, residente na Rua Direita n.º 34, no lugar e freguesia de Soza, 

a informar que no dia 12/12/2007, quando fazia a manobra de marcha a trás, embateu num poste de electricidade 

que se encontra localizado na estrada, após alargamento da mesma, com o seu veiculo de marca Mitsubishi Space 

Star, com a matrícula 93-26-NV, provocando danos neste, nomeadamente no pára-choques, farolim e guarda lamas 

traseiros, no valor de 852,03 €. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Face ao circunstancialismo descrito pelo requerente e os documentos que apresenta facilmente se verifica a 

total ausência da responsabilidade da Autarquia. Desde logo, porque o referido poste é propriedade da E.D.P., 

depois porque se acha completamente fora da faixa de rodagem e por último o mesmo já se achava no local quando 



 
 
 
 
 
 

 

o requerente aí estacionou. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Sem mais comentários, julgo ter havido um equívoco quanto ao responsável pelos danos ocorridos. Assim 

sendo a Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ser sua intenção indeferir o pedido de indemnização pelos 

danos causados na sua viatura, e para se pronunciar, querendo, nos termos dos art.º 100º e 101º do C.P.A., no prazo 

de 10 dias úteis. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9 - JOÃO VILARINHO FERNANDES – PEDIDO DE INDEMNIZIÇÃO POR ACIDENTE – Presente o 

ofício de João Vilarinho Fernandes, datado de 11/05/2007, residente na Rua da Palmeira, 12, lugar e freguesia da 

Gafanha do Carmo, a informar que teve um acidente com o seu veículo automóvel marca Citroen, matrícula 21-30-

RO, no dia 08/05/2007, ao embater num buraco de esgoto, cuja tampa de vedação estava incorrectamente colocada.  

-------- Atendendo a que o requerente, no acto em que o faz, não junta quaisquer meios probatórios do ocorrido, 

especialmente a participação atempada do acidente à G.N.R. de Vagos, não se afigura possível ao Município 

avaliar responsabilidade no mesmo. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Assim sendo a Câmara Municipal delibera, por unanimidade, informar o requerente ser sua intenção 

indeferir o pedido, e para se pronunciar, querendo, no prazo de 10 dias úteis, nos termos dos art.ºs 100º e 101º do 

C.P.A. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10 - DAVID JOSÉ CRISTO CERQUEIRA – CONSTRUÇÃO DE MURO DE SUPORTE DE ESTRADA – 

Presente o ofício de David José Cristo Cerqueira, datado de 28/02/2008, residente na Rua do Lobato, n.º 1, lugar e 

freguesia de Ouca, a informar que aquando do alargamento e alcatroamento do caminho rural na Rua da Agra, da 

dita freguesia, utilizaram cerca de 98 m2 de terreno da sua propriedade ficando a estrada escorada por uma sebe 

existente, a qual ficou bastante danificada com a referida obra. --------------------------------------------------------------- 

-------- Informa ainda que cede o terreno necessário para o alargamento da via desde que seja assegurada a 

construção de um muro de suporte para delimitação do terreno. -------------------------------------------------------------- 

-------- Notifique o requerente a fazer prova que era dono e possuidor da faixa de terreno que se achava por fora da 

sebe e vedação que delimitava o seu prédio. ------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Remeter aos serviços para medirem o perfil da via e verificarem a situação de perigo eminente despendida 

no presente requerimento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11 - MARIA ODÍLIA RODRIQUES – BAIRRO DR. PEDRO GUIMARARÃES – PEDIDO DE 

HABITAÇÃO SOCIAL – Presente o ofício de Maria Odília Rodrigues, datado do dia 03/03/2008, a solicitar que 

se seja concedido um apartamento de Habitação Social no Bairro Dr. Pedro Guimarães, em Vagos. ------------------- 

-------- Mais Informa, que se encontra numa situação económica complicada, onde o seu vencimento é penhorado 

1/3, devido a existência de um Processo de Execução Comum do 3º Juízo da 1º Secção, onde é a executada. -------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, conceder o arrendamento de um apartamento tipologia T2 



 

no Bairro Dr. Pedro Guimarães, de acordo com o previsto na Lei n.º 166/93 de 7 de Maio, renovável, na condição 

da requerente comprovar que se acha em idêntica condição social, à data da renovação, daquela em que agora se 

encontra. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Neste momento ausentou-se da sala de reuniões o Sr. Vereador Dr. Manuel Augusto Silva Frade, por fazer 

parte do Corpo Nacional de Escutas. A deliberação que se segue passa a não contar com a participação e votação 

do Sr. Vereador. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12 - CORPO NACIONAL DE ESCUTAS – AGRUPAMENTO 822 DE VAGOS – FESTA DO DIVINO E 

ESPÍRITO SANTO E NOSSA SENHORA DE VAGOS – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, 

aprovar o programa das Festas e o seu orçamento para o ano de 2008, sendo o subsídio atribuído até 75.000,00 € a 

pagar, por indicação às seguintes instituições organizadoras: ----------------------------------------------------------------- 

• Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Vagos; ----------------------------------------------------------------- 

• Corpo Nacional de Escutas – Agrupamento 822 – Vagos. ---------------------------------------------------------- 

-------- Entrou novamente na sala de reuniões, o Sr. Vereador Dr. Manuel Augusto Silva Frade. As deliberações 

que se seguem passam a contar com a participação e votação do Sr. Vereador. -------------------------------------------- 

13 - COLÉGIO DE NOSSA SENHORA DA APRESENTAÇÃO – TORNEIO INTERNACIONAL DE 

BASQUETEBOL – INICIADOS FEMININOS – Presente o ofício do Colégio de Nossa Senhora da 

Apresentação de Calvão, datado de 19/03/2008, a solicitar apoio para a realização do Torneio Internacional de 

Basquetebol (Iniciados Femininos), a realizar no referido Colégio, nos dias 11, 12 e 13 de Abril de 2008. ------------ 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir o subsídio no valor de 1.000,00 €. ------------------- 

14 - GEBOX, S.A. – ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS – LOTES 116 E 138 – Na sequência da deliberação de 

22/02/2008, e porque a firma mencionada em epígrafe solicitou autorização para que a alienação dos lotes 116 e 

138 da Zona Industrial de Vagos seja efectuada em nome de empresa de leasing afim de poderem beneficiar de 

financiamento bancário, a Câmara Municipal delibera, por unanimidade, autorizar que a escritura de compra venda 

dos referidos lotes seja efectuada em nome da empresa de leasing, a indicar pela Gebox, S.A., para efeito de 

financiamento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

15 - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO DA FRACÇÃO “B” DO EDIFÍCIO SITO 

NA RUA PADRE VICENTE MARIA DA ROCHA EM VAGOS – A Câmara Municipal delibera, por 

unanimidade, renovar o contrato de arrendamento, por mais um ano, da fracção autónoma designada pela letra “B”, 

do prédio sito na Rua Padre Vicente Maria da Rocha, na vila, freguesia e concelho de Vagos, pertencente a Manuel 

Augusto Rodrigues Oliveira. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

16 - CAIXA LEASING FACTORING – CONTRATO DE LOCAÇÃO FINANCEIRA MOBILIÁRIA 

PARA VIATURA DE RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS – A Câmara Municipal, apreciado processo, no 

sentido de avaliar a eliminação da cláusula 14ª do contrato de locação financeira mobiliária após audição da 



 
 
 
 
 
 

 

contraparte contratante Caixa Leasing e Factoring – Instituição Financeira de Crédito S.A., e tendo esta 

manifestado a sua indisponibilidade para, de forma amigável e negociável, alterar o contrato outorgado no sentido 

da eliminação da citada clausula, a mesma informou ter decidido não aceitar a proposta do Município sugerida pelo 

Tribunal de Contas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- Assim sendo, e porque se trata de uma vontade (negocial) acordada entre as partes, está inibida a 

possibilidade de a mesma ser alterada unilateralmente sob violação grave do acordado de boa fé e forma 

esclarecida. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Assim, ponderando o risco contratual entre a violação e a hipótese de um eventual incumprimento na 

amortização da divida, aí contratada, julga-se óbvio que o último risco é mínimo e os riscos da violação e litigio 

judicial imediato são evidentes. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Nestes termos a Câmara Municipal após ponderação, delibera, por unanimidade, informar o Tribunal de 

Contas não se afigurar oportuno, unilateralmente, promover a remoção da cláusula 14ª do contrato de locação 

financeira mobiliária sob apreciação. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

17 - 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 14/03/2008 a 

27/03/2008, cuja relação descriminada dos mesmos é dada aqui como inteiramente reproduzida e fica junto à 

minuta da acta da presente reunião. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

B – OBRAS MUNICIPAIS 

1 - ARRANJOS EXTERIORES DO BAIRRO DR. PEDRO GUIMARÃES – SUSPENSÃO DOS 

TRABALHOS – RATIFICAÇÃO – Presente a informação técnica datada de 19/03/2008, a comunicar que a 

firma Lusitaniagás vai proceder à alteração da rede de distribuição de gás na área da obra mencionada em epígrafe, 

pelo que sugere a suspensão da obra por dois dias, uma vez que os trabalhos da empreitada a decorrer não poderão 

progredir de forma satisfatória, enquanto a firma Lusitaniagás estiver a trabalhar dentro da mesma área. ------------- 

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

19/03/2008, que autorizou a suspensão dos trabalhos de acordo com o proposto na informação técnica. -------------- 

2 - ARRANJOS EXTERIORES DO BAIRRO DR. PEDRO GUIMARÃES – TRABALHOS A MAIS N.º 01 

– Presente a informação técnica datada de 07/03/2008, a informar que na obra “Arranjos Exteriores do Bairro Dr. 

Pedro Guimarães”, vão existir trabalhos a mais, no valor de 3.731,41 €, resultantes de trabalhos na rede eléctrica. -- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar os trabalhos a mais no valor de 3.731,41 €, mais 

IVA. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3 - ETAR DE SALGUEIRO – PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO – Presente a informação técnica 

datada de 07/03/2008, na qual dá a conhecer que o empreiteiro da obra, firma Cipriano Pereira de Carvalho & 



 

Filhos, Lda., solicitou a prorrogação do prazo da obra, em virtude das condições climatéricas, terem sido 

desfavoráveis ao bom andamento dos trabalhos. -------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Informa ainda que a firma mencionada solicita a prorrogação de prazo por 60 dias. ------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar a prorrogação de execução da obra por mais 60 

dias, a título gracioso. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4 - RUA DA FONTE – PROC.º N.º 6.2.2-11/2007 – APROVAÇÃO DO PLANO DE SEGURANÇA E 

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

Presidente datado de 17/03/2008, que aprovou parcialmente, o Plano de Segurança e Saúde da obra mencionada 

em epígrafe. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5 - RUA DA FONTE – PROC.º N.º 6.2.2-11/2007 – APROVAÇÃO DO PLANO DE SEGURANÇA E 

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

Presidente datado de 12/03/2008, que aprovou parcialmente, o Plano de Segurança e Saúde da obra mencionada 

em epígrafe. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

C – OBRAS PARTICULARES 

1 - MANUEL AUGUSTO GONÇALVES ROCHA – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC.º N.º 196/05 – 

Presente o processo de informação prévia n.º 196/05, de que é requerente Manuel Augusto Gonçalves Rocha, 

residente na Rua Armando Sousa, Lote 18, 2.º A, Coimbra, que requer construção de um edifício destinado a 

comércio, numa propriedade sita no lugar de Cabecinhas, freguesia de Calvão. ------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar a informação prévia, nas condições da informação 

técnica datada de 10/03/2008. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2 - IMOBILIÁRIA CONDE FERREIRA, LDA. - INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC.º N.º 157/07 – Presente 

o processo de informação prévia n.º 157/07, de que é requerente a firma Imobiliária Conde Ferreira, Lda., com 

sede na Rua 14 de Setembro, n.º 2, lugar e freguesia de Santo André de Vagos, que requer construção de uma 

moradia, na Avenida João Grave, sita na vila de Vagos. ----------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar a informação prévia, nas condições da informação 

técnica datada de 03/03/2008. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3 - CARLOS MANUEL MARQUES SANTOS – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC.º N.º 164/07 – Presente o 

processo de informação prévia n.º 164/07, de que é requerente Carlos Manuel Marques Santos, residente na Rua da 

Junta de Freguesia, n.º 6, lugar do Lameiro do Mar, freguesia de Santo António de Vagos, que requer construção 

de uma moradia unifamiliar, com estacionamento e muros no referido lugar Santo António de Vagos. ---------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ponderar a apreciação do presente pedido após a Junta de 

Freguesia declarante efectuar a abertura da referida via. ----------------------------------------------------------------------- 

4 - SILVÉRIO CARAPINHO – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC.º N.º 176/07 – Presente o processo de 



 
 
 
 
 
 

 

informação prévia n.º 176/07, de que é requerente Silvério Carapinho, residente na Rua de Santo António, n.º 57, 

lugar e freguesia de Ponte de Vagos, que requer obras de alteração do rés do chão de um imóvel (proc.º n.º 187/81), 

destinado a estabelecimento de bebidas (café) e mini-mercado, a levar efeito no referido prédio. ----------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar a informação prévia, nas condições da informação 

técnica datada de 06/03/2008. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

5 - ELIZABETH MATIAS OLIVEIRA – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC.º N.º 16/08 – Presente o 

processo de informação prévia n.º 16/08, de que é requerente Elizabeth Matias Oliveira, residente na Rua João 

Rocha (Pai), n.º 19, lugar de Parada de Cima, freguesia de Fonte de Angeão, que requer construção de uma 

moradia e muros, no referido lugar e freguesia de Fonte de Angeão. -------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar a informação prévia, nas condições da informação 

técnica datada de 11/03/2008. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

6 - MANUEL EVANGELISTA MARTINS – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC.º N.º 19/08 – Presente o 

processo de informação prévia n.º 19/08, de que é requerente Manuel Evangelista Martins, residente na Rua dos 

Pardeiros, n.º 110, no lugar e freguesia de Santa Catarina, que requer reconstrução parcial de arrumo e construção 

de muro no logradouro, no mesmo lugar e freguesia. --------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar a informação prévia, nas condições da informação 

técnica datada de 11/03/2008. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

7 - LITORVAGOS – CONSTRUÇÕES UNIPESSOAL, LDA. - OBRAS PARTICULARES – PROC.º N.º 

29/2008 – Presente o processo de obras particulares n.º 29/2008, de que é requerente a firma Litorvagos – 

Construções Unipessoal, Lda., com sede na Rua Dr. João Graça, n.º 452, na vila de Vagos, que pretende a 

construção de moradia, anexos e muros de divisão no lote n.º 3 do Alvará de Loteamento n.º 17/94, sito na Av. 

João Grave, na vila e freguesia de Vagos. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, concordar com a informação técnica de 13/02/2008, e 

notificar o requerente. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8 - SILVÉRIO MARTINS REI – LOTEAMENTO URBANO – PROC.º N.º 11/06 – Presente o processo de 

loteamento urbano proc.º n.º 11/06, de que é requerente Silvério Martins Rei, residente na Rua António Carlos 

Vidal, n.º 138, na vila de Vagos, que requer aprovação dos projectos de infraestruturas de loteamento, sito na Rua 

Doutor Ângelo Vidal Almeida Ribeiro, em Vagos, freguesia de Vagos. ---------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar os projectos das obras de urbanização, nas 

condições da informação técnica datada de 11/03/2008, fixar a caução em 50.921,40 € e o prazo de execução das 

mesmas em 24 meses. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9 - JOAQUIM SIMÕES REGALADO E OUTRO – LOTEAMENTO URBANO – PROC.º N.º 8/06 – 



 

Presente o processo de loteamento urbano n.º 8/06, de que é requerente Joaquim Simões Regalado, residente na 

Rua da Capela, lugar de Sanchequias, freguesia de Santo André de Vagos, a solicitar a recepção provisória das 

obras de urbanização do referido loteamento. ----------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar as obras de urbanização, nas condições da 

informação técnica datada de 27/02/2008, devendo ficar retida a caução no valor de 934,65 €, até a recepção 

definitiva das obras de urbanização. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

D – DIVERSOS 

1 - ANMP – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES – PARTICIPAÇÃO DOS 

MUNICÍPIOS NOS EQUIPAMENTOS DA RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL – 

Presente o ofício da ANMP – Associação Nacional de Municípios Portugueses, datado de 14/03/2008, a remeter a 

deliberação do Conselho Directivo da Associação Nacional de Municípios Portugueses, sobre a problemática 

participação dos municípios na disponibilização dos meios necessários à instalação dos equipamentos, que são da 

responsabilidade da Administração Central. ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

2 - ASSOCIAÇÃO DE TÉNIS DE MESA DE AVEIRO – VOTO DE LOUVOR – Presente o oficio da 

Associação de Ténis de Mesa de Aveiro, nº 307-2007/08, datado de 2008/03/17, a informar, que foi aprovado um 

voto de “Louvor e Agradecimento” à Câmara Municipal de Vagos, pelos serviços prestados à causa do Ténis de 

Mesa do Distrito de Aveiro, durante o ano de 2007. ---------------------------------------------------------------------------- 

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

3 - ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE VALENÇA – MOÇÃO – Presente o ofício da Assembleia Municipal de 

Valença, que remete, para conhecimento, a Moção, daquela Assembleia. --------------------------------------------------- 

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

E – EXTRAS – Apreciados os assuntos incluídos na Ordem do Dia da presente reunião, o Senhor Presidente da 

Câmara Municipal, informou a Câmara Municipal que era importante e urgente a apreciação e decisão sobre os 

assuntos a seguir mencionados, pelo que a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, que os mesmos fossem 

colocados à discussão. Tais assuntos passaram a ser de imediato objecto de deliberação nos termos do artº 83º, da 

Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ---------------------- 

1 - CENTRO DE EDUCAÇÃO E RECREIO DE VAGOS – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO – A Câmara 

Municipal delibera, por unanimidade, atribuir ao Centro de Educação e Recreio de Vagos o subsídio no valor de 

5.000,00 €, para as actividades do corrente ano. --------------------------------------------------------------------------------- 

2 - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ENTRE A CATVP – TV CABO PORTUGAL, S.A. E O 

MUNICÍPIO DE VAGOS – Presente a proposta da minuta de contrato de prestação de serviço de televisão em 

1120 fracções sitas na Praia da Vagueira, a outorgar entre o CATVP – TV Cabo Portugal, S.A., e o Município de 



 
 
 
 
 
 

 

Vagos, o qual irá permitir dotar com as infraestruturas necessárias e adequadas à recepção dos serviços TV Cabo, a 

citada praia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar a minuta de contrato de prestação de serviço e 

autorizar o Sr. Presidente da Câmara a outorgar o mesmo em representação do Município. ------------------------------ 

3 - VAGOS EM ACÚSTICO 2008 – PATROCÍNIO – Presente a proposta do Sr. Vereador Dr. Marco António 

Ferreira Domingues, que anexa orçamento para a realização do evento “Vagos em Acústico 2008”, e para o qual 

propõe a comparticipação de um subsídio até ao montante de 20.000,00 €. ------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, concordar com a realização do evento e atribuir ao NEVA 

– Núcleo Empresarial de Vagos, comparticipação até ao montante de 20.000,00 €. ------------------------------------- 

4 - ADELINO FERREIRA SEIXEIRO E MULHER, ISILDA DE JESUS DE OLIVEIRA FERREIRA – 

AQUISIÇÃO DE TERRENO – Presente o ofício remetido pelo Dr. Mário Tarenta, na qualidade de gestor de 

negócios de Adelino Ferreira Seixeiro e mulher, Isilda de Jesus de Oliveira Ferreira, ambos residente na Rua 

Principal, n.º 115, lugar de Vergas, freguesia de Santo André de Vagos, mas actualmente emigrados em 

Vancouver, Canada, a comunicar que os seus representados aceitam vender ao Município de Vagos, o prédio 

rústico, sito no limite da freguesia de Santo André de Vagos, inscrito na matriz sob o artigo 466, da dita freguesia, 

pelo preço de 7.395,00 €, destinado à construção dos novos Armazéns Municipais. -------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, adquirir a Adelino Ferreira Seixeiro e mulher, Isilda de 

Jesus de Oliveira Ferreira, o prédio rústico inscrito na matriz sob o artigo 466, da freguesia de Santo André de 

Vagos, pelo preço de 7.395,00 €, o qual se destina à construção dos novos Armazéns Municipais. --------------------- 

5 - ANGELO MANUEL FRADE TEIXEIRA – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC.º N.º 136/07 – Presente o 

processo de informação prévia n.º 136/07, de que é requerente Ângelo Manuel Frade Teixeira, residente na rua da 

Fonte Velha, n.º 25 B, lugar de Cabecinhas, freguesia de Calvão, que requer construção de moradia unifamiliar, 

anexos e muros, numa propriedade sita no referido lugar e freguesia. ------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar a informação prévia, nas condições da informação 

técnica datada de 26/03/2008. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

6 - PLANO DE PORMENOR DE SÃO SEBASTIÃO – ALTERAÇÃO POR RECTIFICAÇÃO – Presente a 

proposta de alteração por rectificação do Plano de Pormenor de São Sebastião, apresentada pelo Departamento de 

Urbanismo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar a rectificação ao “Quadro de Lotes”, do Plano de 

Pormenor de São Sebastião, e remeter a mesma à Assembleia Municipal para aprovação. ------------------------------- 

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO – Por não se encontrar na sala de reuniões qualquer Munícipe, não foi fixado 

período para intervenção do público. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

--------- 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 dezassete horas e vinte minutos. ------------------------------------------------------------------------ 


