
ACTA Nº6/07

Acta Da Reunião Ordinária Da Câmara Municipal Do Dia 23 De Março De 2007

--------- No dia 23 De Março De 2007, 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 e da presença do Senhor Vice-

Presidente Dr. Carlos Manuel Simões Neves, com a presença dos Senhores Vereadores, Dr. Albina Maria

De Oliveira Rocha, Manuel Augusto Silva Frade, Fernando Ferreira Capela, Victor Oliveira Santos,

Marco António Ferreira Domingues. Assistiu à reunião a Senhora D. Maria Eugénia Ribeiro Martins

Rosa, Chefe de Divisão Administrativa. -------------------------------------------------------------------------------

FALTAS E JUSTIFICAÇÃO – Faltou ao início da reunião o Sr. Vereador Eng.º Vítor Oliveira Santos.

Na devida altura, se dará conta da entrada, na sala de reuniões, do Sr. Vereador. -------------------------------

ORDEM DO DIA

A – ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS

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

dia 22 de Março de 2007, o qual acusa um saldo em dinheiro de 838.355,72 €, a Câmara Municipal dele

tomou conhecimento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

2 - LEGISLAÇÃO PUBLICADA

• Lei 10/2007, de 6 de Março – Autoriza o governo a estabelecer o regime jurídico dos bens

imóveis dos domínios públicos do estado, das Regiões Autónomas e das Autarquias locais;

• Decreto-Lei nº 50/2007, de 6 de Março – Estabelece as normas de execução do Orçamento

Geral do Estado para 2007; ----------------------------------------------------------------------------

• Decreto-Lei nº 55/2007, de 12 de Março – Terceira alteração ao Decreto-Lei nº 327/99, de

Outubro, alterado, por ratificação, pela Lei nº 54/91, de 8 de Agosto, e pelo Decreto-Lei nº

34/99, de 5 de Fevereiro, que estabelece medidas de protecção dos povoamentos florestais

percorridos por incêndios; ------------------------------------------------------------------------------

• Portaria nº288/2007, de 16 de Março – Estabelece os valores e critérios de determinação

das comparticipações das famílias na frequência de estabelecimentos de educação especial

por crianças e jovens com deficiência. ---------------------------------------------------------------

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

ORDENAÇÃO – Presente o auto de notícia de contra-ordenação nº 44/07, levantado pela Equipa de

Protecção Florestal, da Guarda Nacional Republicana de Aveiro, contra custódio de Oliveira Peste,

residente em Santa Catarina, Vagos, por ter procedido à mobilização do solo, numa sua propriedade sita

no local de “Casalinho”, no referido lugar, para efectuar a plantação de eucaliptos, sem possuir a

respectiva licença para alteração do relevo do terreno. -------------------------------------------------------------



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

para localizar na planta de condicionantes do P.D.M., o local do acto participado. ----------------------------

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

ORDENAÇÃO – Presente o auto de notícia de contra-ordenação nº 47/07, levantado pela Equipa de

Protecção Florestal, da Guarda Nacional Republicana de Aveiro, contra Manuel Simões Pecego,

residente em Rua do Barroco, santa Catarina, Vagos, por ter procedido à mobilização do solo, numa sua

propriedade sita na Rua do Barroco, no referido lugar, para efectuar uma plantação de eucaliptos, sem

possuir a respectiva licença para alteração do relevo do terreno. -------------------------------------------------

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

para localizar na planta de condicionantes do P.D.M, o local do acto participado. ----------------------------

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

ORDENAÇÃO – Presente o auto de notícia de contra-ordenação nº 49/07, levantado pela Equipa de

Protecção Florestal, da Guarda Nacional Republicana de Aveiro, contra Mário dos Santos Martins,

residente em Rua da Vila, Santa Catarina, Vagos, por ter procedido à mobilização de solo, numa sua

propriedade nas imediações da Rua do Barroco, no referido lugar, para efectuar uma plantação de

eucaliptos, sem possuir a respectiva licença para alteração do relevo do terreno. ------------------------------

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

para localizar na planta de condicionantes do P.D.M, o local do acto participado. ----------------------------

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

ORDENAÇÃO – Presente o auto de notícia de contra-ordenação nº 5217/04/PG-V/07, Guarda Nacional

Republicana de Vagos, contra António Carlos Castro Sarabando, residente em Vagos, por exercer a

actividade de venda ambulante com o cartão de vendedor ambulante fora de validade. ----------------------

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

escrivão, já nomeado, Dr. Pedro Samagaio. -------------------------------------------------------------------------

7 – ESCOLA SECUNDÁRIA DE VAGOS – ESTABELECIMENTO DE VENDA AMBULANTE

JUNTO À ESCOLA – Presente o ofício nº 110, datado de 15/02/2007, da Escola Secundária de Vagos,

que anexa acta da sessão da Assembleia da Escola de 13/12/2006, da qual conta reclamação sobre a

presença do bar “O Encontro do Jones“, junto aquele estabelecimento de ensino. -----------------------------

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, notificar o proprietário do estabelecimento de

venda ambulante, Américo Joaquim Cristino, residente em Vagos, da intenção de lhe retirar a licença de

ocupação da via pública, face à participação da Escola Secundária de Vagos, e para se pronunciar,

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

8 - HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO – ROMEU GONÇALVES

CASTELHANO – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido formulado por

Romeu Gonçalves Castelhano, residente na Parada de Cima, para que o seu estabelecimento de “Café”,



denominado “Café Sílvia e Ferreira”, se encontre aberto às sextas-feiras, sábados, domingos e feriados,

das 07,00 h às 04,00 horas dos dias seguintes, até 31/12/07. ------------------------------------------------------

9 – IRMANDADE DO SENHOR DOS PASSOS DE VAGOS – CORTE DE TRANSITO NA EN

109 – Presente o ofício datado de 10/03/2007, da Irmandade do Senhor dos Passos de Vagos a solicitar

autorização para interrupção do trânsito na EN 109, nos dias 24 e 25 próximos para realização das

procissões da “Senhora da Soledade” e dos “Passos do Senhor”, respectivamente, a partir das 21,00

horas e 17,00 horas. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, autorizar a interrupção de trânsito, bem como

dar conhecimento da referida autorização à G.N.R. de Vagos. ---------------------------------------------------

10 – CENTRO DE SAÚDE DE VAGOS – GABINETE DE ATENDIMENTO E APOIO AO

ADOLESCENTE – CEDÊNCIA DE SALAS NO EDIFÍCIO DOS PAÇOS DO CONCELHO –

Presente o ofício nº51, datado de 5/3/07, do Centro de saúde de Vagos a solicitar a disponibilização de

duas salas do Edifício dos Paços do Concelho (antigas instalações da Câmara Municipal) para

funcionamento do “Gabinete de Atendimento e Apoio ao Adolescente”. ---------------------------------------

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, autorizar a utilização das salas do edifício acima

referido, após outorga do protocolo respectivo e, após a sua recuperação, uma vez que o edifício se acha

em obras. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11 – BIBLIOTECA MUNICIPAL – OFERTA DE LIVROS – EFECTUADA PELO SR. PAULO

BARATA – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aceitar a doação e agradecer ao Sr. Paulo

Barata, residente em Soza, as trinta e cinco obras literárias de diversos temas, entregues pelo referido

senhor, que ficam a fazer parte do acervo da Biblioteca Municipal. ---------------------------------------------

12 – CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS E CARDA – CENTRO DE ALCOÓLICOS

RECUPERADOS DO DISTRITO DE AVEIRO – CEDÊNCIA DE INSTALAÇÕES –

PROTOCOLO – Presente o protocolo a celebrar entre a Câmara Municipal de Vagos e a Associação

Carda – Centro de Alcoólicos Recuperados do Distrito de Aveiro, com vista à cedência de uma sala no

Edifício João Grave, para utilização da mesma pela referida Associação. --------------------------------------

-------- O referido protocolo, que aqui se dá como inteiramente reproduzido, fica a fazer parte integrante

da presente deliberação e anexo à acta. -------------------------------------------------------------------------------

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o protocolo e autorizar o Sr. Presidente

da Câmara a outorga-lo em representação da Autarquia -----------------------------------------------------------

13 – EPADRE – ESCOLA PROFISSIONAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO

RURAL DE VAGOS – CANDIDATURAS PARA O TRIÉNIO 2007/2010 E CEF (S) PARA

2007/2008 – PEDIDO DE PARECER - Presente o ofício nºs FS 114/07, da Escola mencionada em

epigrafe a solicitar parecer da Câmara Municipal para efeito das candidaturas dos cursos abaixo

indicadas: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------



• Para o Triénio 2007/2010: -------------------------------------------------------------------------------------

− Técnico de Energias Renováveis – Variante de Sistemas Solares e Eólicos; --------------

− Técnico de Restauração – Variante de Cozinha/Pastelaria e Restaurante/Bar: ------------

− Técnico de Gestão Agrária - Variante Animal e Vegetal. ------------------------------------

• Para o ano de 2007/2008, nos Cursos de Educação e Formação de Jovens (CEF’S): -----------------

− Tipo 2 – Operador Agrícola/Horticultura, e -------------------------------------------------------------

 - Empregado/Assistente Comercial; ------------------------------------------------------------

− Tipo 3 – Serralheiro Mecânico; ---------------------------------------------------------------------------

− Tipo 4 – Assistente Comercial; ---------------------------------------------------------------------------

− Tipo 6 – Técnico Processamento, e ----------------------------------------------------------------------

 - Controlo de Qualidade Alimentar. ------------------------------------------------------------

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, dar parecer favorável a todos os cursos

pretendidos pela requerente, considerando ainda, e, atendendo ao facto do Município de Vagos ter como

prioridade, no desenvolvimento industrial do concelho, a localização e instalação de projectos associados

á produção de equipamentos e produção de energia, na área das energias renováveis, ser de claro e

inequívoco interesse municipal a candidatura aos cursos dessa área. --------------------------------------------

-------- Neste momento, e quando eram cerca das 15,20 horas, entrou na sala de reuniões o Sr. Vereador

Eng.º Vítor de Oliveira Santos. ----------------------------------------------------------------------------------------

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

14 – JOSÉ ARLINDO ALVES ABREU – ESCRITURA DOS LOTES DE TERRENOS NºS 1, 2 E

3 DO LOTEAMENTO DA PRAIA DA VAGUEIRA – Tendo em consideração os seguintes factos: --

1.  A Câmara Municipal deliberou no dia 09/03/2007, data para outorga da escritura de compra e

venda dos lotes 1, 2 e 3 do loteamento da Praia da Vagueira, data coincidente com reunião da

Câmara de 23/03/2007, para efeitos de deliberação de revogação, caso o requerente não

comparecesse para o citado acto. --------------------------------------------------------------------------

2.  Apesar de ter sido expedida carta, para notificação da deliberação, no dia 13/02/2007 para a

residência habitual do Sr. José Arlindo Alves Abreu, nos Estados Unidos da América, o mesmo

não veio a ser notificado porque se achava, desde o dia 5/02/2007, em Portugal, vindo a ser

notificado via fax apenas no dia 09/03/2007, o que veio a inviabilizar a junção dos documentos

necessários à outorga da escritura, bem como a reunião de condições ou meios financeiros para

a transacção. --------------------------------------------------------------------------------------------------

3.  Por outro lado, por carta de 12/03/2007, veio o requerente a demonstrar vontade clara de

outorgar a citada escritura juntando cheque no valor de 10% do preço dos citados lotes,

solicitando que o mesmo fosse considerado a título de sinal e princípio de pagamento do preço.

4.  Questionou, ainda, na citada carta como se deveria processar o comprimento do contrato de



permuta outorgado entre a Câmara Municipal e a família Parracho. ---------------------------------

5.  Colhido parecer jurídico delibera a Câmara Municipal, por unanimidade, nos seguintes termos: --

a) Conceder ao requerido nova data para outorga da escritura que se agenda para o dia

22/06/2007, pelas 10,00 horas, data de reunião da Câmara Municipal donde se renova

a decisão de deliberar sobre a intenção de revogar as deliberações de forma definitiva,

caso, o mesmo, aí não compareça. --------------------------------------------------------------

b) A Câmara Municipal dá quitação do valor recebido de 91.000,00 €, apenas e só como

princípio de pagamento do preço dos lotes objecto de escritura de compra e venda,

porquanto não pretende atribuir efeitos, ou outorgar qualquer promessa de compra e

venda, às deliberações que tomou e às declarações e actos que o requerido ora presta. -

c) Informar o requerido de que a indemnização dos direitos da Família Parracho

relativamente aqueles três lotes serão posteriormente, após depósito da totalidade do

preço, tratados, convocando a Câmara Municipal os titulares do direito, devendo nessa

data, os mesmos, fazer prova de que são os únicos e universais herdeiros e legítimos

interessados no exercício dos direitos que lhe são conferidos na citada escritura de

permuta. --------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Notifique-se o Sr. José Arlindo Alves Abreu da presente deliberação. ---------------------------------

15 – BIENAL DO PÃO – PROPOSTA DE REGULAMENTO PARA O CONCURSO DE

ESCULTURA – Presente a proposta de regulamento para o concurso de escultura, a decorrer no âmbito

da “Bienal do Pão”, a realizar no corrente ano. O referido documento é dado aqui como inteiramente

reproduzido, fica a fazer parte integrante da presente deliberação anexo à acta. -------------------------------

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar a proposta de regulamento apresentada.

16 – 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 09/03/2007a 22/03/2007, cuja relação descriminada dos mesmos é dada aqui como

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

17 – 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 - BENEFICIAÇÃO DE CRUZAMENTOS NA ESTRADA DE ALTA TENSÃO –

PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA EMPREITADA – RATIFICAÇÃO – A Câmara Municipal

delibera por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara datado de 07/03/2007, que

em resposta ao fax nº 72.07.jp, de 26/2/07, da firma empreiteira, Construtora do Corga, S.A., concedeu a

prorrogação do prazo por mais de 15 dias, a titulo gracioso. ------------------------------------------------------

2 - ESTACIONAMENTO NA PRAIA DA VAGUEIRA (GAFANHA DA BOA-HORA) – PROC.º



Nº 6.2.2-07/2006 – RECEPÇÃO PROVISÓRIA E CONTA FINAL DA EMPREITADA – A

Câmara Municipal delibera, por unanimidade, homologar a conta final e a recepção provisória da

empreitada mencionada em epígrafe. ---------------------------------------------------------------------------------

3 - ARRANJO EXTERIORES DA SEDE DOS ESCUTEIROS DE CALVÃO – PROC.º

6.2.2/06/2006 – Presente a informação técnica datada de 06/02/2007 na qual é dado a conhecer que na

obra mencionada em epígrafe, existem trabalhos a mais no valor d4e 1.190,00 € mais IVA, resultantes de

execução de caixas de visita que se encontram inacabadas, por se encontrarem a uma cota inferior à final

da obra, bem como as fossas sépticas do edifício. Informa ainda da necessidade de se executar uma caixa

interceptora. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

mencionado, de acordo com a informação técnica datada de 06/02/2007. --------------------------------------

4 - ESPAÇO DE JOGO E RECREIO DA ESCOLA DO 1º CEB DE SANTO ANDRÉ – PROC.º Nº

6.2.2-01/2006 – Presente a informação técnica, datada de 12/3/2007, na qual é dado a conhecer que na

obra mencionada em epígrafe após se terem efectuado as escavações necessárias para as cotas de obra,

verificou-se a impossibilidade de ser mantido o muro vedação existente a sul, face à sua condição

rudimentar e à cota da sua fundação em relação à cota actual do terreno. Para execução do muro vão

existir trabalhos a mais no valor de 6.276,21 €. ---------------------------------------------------------------------

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar os trabalhos a mais no valor de 6.276,21

€, mais IVA, de acordo com a informação técnica. -----------------------------------------------------------------

5 - ARRANJOS EXTERIORES DA SEDE DOS ESCUTEIROS DE CALVÃO – PROC.º 6.2.2-

06/2006 – Presente a informação técnica datada de 16/3/07, no qual é dado a conhecer que a firma

empreiteira da obra, Vítor Almeida &Filhos, S.A., apresentou para aprovação os subempreiteiros José

Manuel Vieira Saraiva Aníbal Tavares Monteiro, Sociedade Unipessoal, Lda., sendo que no âmbito da

coordenação de segurança em obra, os mesmos, encontrarem-se aptos para executarem os trabalhos

seleccionados. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar os subempreiteiros propostos pela firma

Vítor Almeida & Filhos, S.A., e dar conhecimento à fiscalização, ao Coordenador de Segurança em obra

e ao adjudicatário. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

6 - ESPAÇO DE JOGO E RECREIO DA ESCOLA DO 1º CEB DE SANTO ANDRÉ – PROC.º Nº

6.2.2-01/2006 – Presente a informação técnica datada de 16/3/07, no qual é dado a conhecer que a firma

empreiteira da obra, Vítor Almeida & Filhos, S.A., apresentou para aprovação os subempreiteiros José

Manuel Vieira saraiva e Construções Olindo, Lda., sendo no âmbito da coordenação de segurança em

obra, os mesmos, encontrarem-se aptos para executarem os trabalhos seleccionados. ------------------------

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar os subempreiteiros propostos pela firma

Vítor Almeida & Filhos, S.A., e dar conhecimento à fiscalização, ao Coordenador de segurança em obra



e ao adjudicatário. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

C – OBRAS PARTICULARES

1 - MANUEL JUSTINO REVERENDO – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC.º N.º 17/07 – Presente

o processo de informação prévia nº 17/07, de que é requerente Manuel Justino Reverendo, residente em

Fonte do Grou, freguesia de Covão do Lobo, que pretende construir uma moradia, anexos e muros, no

referido lugar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

técnica datada de 05/03/2007. -----------------------------------------------------------------------------------------

2 – FRANCISCO JOSÉ OLIVEIRA MAGALHÃES – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC.º N.º

01/07 – Presente o processo de informação prévia nº 01/07 de que é requerente Francisco José Oliveira

Magalhães, residente no lugar e freguesia de Ponte de Vagos, que pretende construir uma moradia e

muros no referido lugar. ------------------------------------------------------------------------------------------------

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

técnica datada de 01/03/2007. -----------------------------------------------------------------------------------------

3 – DINO SANTOS ARCANJO – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC.º N.º 2/07 – Presente o

processo de informação prévia nº 2/07, de que é requerente Dino Santos Arcanjo, residente em na Rua

Dr. Luís Rosete, freguesia de Corticeiro de Cima, Cantanhede, que pretende construir uma habitação

unifamiliar em Fonte de Angeão. --------------------------------------------------------------------------------------

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

técnica datada de 01/03/2007. -----------------------------------------------------------------------------------------

4 – MARIA ISILDA ROCHA – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC.º N.º 11/07 – Presente o

processo de informação prévia nº 11/07, de que é requerente Maria Isilda Rocha, residente no Lameiro

da Serra, Santo António de Vagos, que pretende construir uma moradia, anexo e muro de vedação no

referido lugar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

técnica datada de 02/03/2007. -----------------------------------------------------------------------------------------

5 – DAVID SANTOS FANECA – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC.º N.º 13/07 – Presente o

processo de informação prévia nº 13/07, de que é requerente David Santos Faneca, residente em Palhal,

Ponte de Vagos, que pretende construir uma moradia unifamiliar, telheiro e muro, no referido lugar e

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

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

técnica datada de 02/03/2007. -----------------------------------------------------------------------------------------

6 – LINO RIBEIRO, UNIPESSOAL, LDA – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC.º N.º 208/06 –

Presente o processo de informação prévia nº 208/06, de que é requerente Lino Ribeiro, Unipessoal, Lda.,

com sede em Salgueiro, Soza, que pretende construir uma moradia e anexos no referido lugar. ------------



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

técnica datada de 27/02/2007. -----------------------------------------------------------------------------------------

7 – GRESTEL – PRODUTOS CERÂMICOS, S.A. – PROC.º N.º 261/03 – OBRAS

PARTICULARES – Presente o requerimento da firma Grestel – Produtos Cerâmicos, S.A., com sede

na Zona Industrial de Vagos, lote 29, a solicitar a rectificação das taxas a pagar com referência à licença

de construção, do processo de ampliação da Nave Industrial Unidade II. ---------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido rectificando o cálculo das taxas

nos termos da deliberação de 12/01/2007. ---------------------------------------------------------------------------

D – DIVERSOS

1 – PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS – SUSPENSÃO DO PROCESSO DE

ENCERRAMENTO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA EM HOSPITAIS E CENTROS DE SAÚDE

– A Câmara Municipal tomou conhecimento do teor do ofício datado de 28/02/2007, do Grupo

Parlamentar do Partido Comunista Português sobre a suspensão do processo de encerramento de serviços

de urgência nos Hospitais e Centros de Saúde. ----------------------------------------------------------------------

E – EXTRAS

1 – CENTRO SOCIAL DA FREGUESIA DE SOZA – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC.º Nº

43/07 – Presente o processo de informação prévia nº 43/07, de que é requerente o Centro Social da

Freguesia de Soza, com sede no lugar e freguesia de Soza, que requer a instalação de bombas de

abastecimento de combustível, com edifício de apoio e um edifício para um centro de inspecção de

veículos, no lugar do Fontão, da referida freguesia. ----------------------------------------------------------------

-------- Considerando os seguintes factos: ----------------------------------------------------------------------------

1. Que o presente equipamento privado é de interesse público, porquanto serve o projecto que a

Autarquia pretende instalar e desenvolver na futura Zona Industrial do Fontão, constituindo-se

como equipamento para prestação de serviço de carácter económico, atento o facto da

requerente aí construir e instalar uma estação de serviço e centro de inspecção de automóveis; --

2. Que é, também, interesse da Autarquia assegurar o correcto planeamento e ordenamento da área

sujeita a Plano Pormenor para futura instalação da Zona Industrial, devendo de forma cautelar,

a Câmara decidir a instalação correcta do requerido de acordo com a proposta que vier a ser

apresentada pelo Departamento de Urbanismo; ----------------------------------------------------------

3. Que face à dimensão da parcela apresentada, pela requerente, ambos os objectivos, privado e

público, são possíveis de ser alcançados sem prejuízo para nenhum deles. --------------------------

-------- Assim sendo, a Câmara Municipal delibera, por unanimidade, informar o requerente que

concorda com a intenção de construção e instalação do equipamento de Estação de Serviço e Centro de

Inspecção de Veículos mas, na condição de o mesmo, localizando-se dentro da parcela, vir a ser

concretamente localizado por determinação do estudo de ordenamento e planeamento que a Câmara



Municipal está a elaborar para o “Pólo 2” da Zona Industrial do Fontão. ---------------------------------------

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

INFORMAÇÃO PRÉVIA PROC.ºS N.ºS 30/07 E 31/07 – ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE

TAXA – Presente o ofício nº 72/2007,datado de 23/2/2007, da Comissão de Apoio Social e

Desenvolvimento de Santa Catarina, a solicitar o reembolso do pagamento das taxas pagas em

16/02/2007, nos termos do Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação. ---------------------------

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido, isentando do pagamento das

taxas conforme o disposto na alínea a), do nº 1, do art.º 38, do Regulamento Municipal de Urbanização e

Edificação, conforme informação técnica datado de 09/03/2007. ------------------------------------------------

3 – JORGE MANUEL DE JESUS SANTOS – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC.º Nº 159/06 –

Presente o processo de informação prévia nº 159/06, de que é requerente Jorge Manuel de Jesus Santos,

residente em Sanchequias, que pretende construir uma moradia e muros num terreno que possui em

Sanchequias, freguesia de Santo André de Vagos. ------------------------------------------------------------------

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido nas condições impostas pelo

ofício nº 93/07/BLPC, de 19/01/2007 da E.D.P. – Distribuição e das informações técnicas datadas de

04/12/2006 e 06/03/2007. ----------------------------------------------------------------------------------------------

4 – JORGE MANUEL DE JESUS SANTOS – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC.º Nº 160/06 –

Presente o processo de informação prévia nº 160/06, de que é requerente Jorge Manuel de Jesus Santos,

residente em Sanchequias que pretende construir uma moradia e muros num terreno que possui em

Sanchequias, freguesia de Santo André de Vagos. ------------------------------------------------------------------

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido nas condições impostas pelo

ofício nº 94/07/BLPC, de 19/01/2007 da E.D.P. – Distribuição e das informações técnicas datadas de

04/12/2006 e 06/03/2007. ----------------------------------------------------------------------------------------------

5 – ANTÓNIO MANUEL BRANCO – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC.º Nº 33/07 – Presente o

processo de informação prévia nº 33/07, de que é requerente António Manuel Branco, residente em

Sanchequias, Santo André de Vagos, que pretende construir uma moradia e muros no lugar do Boco,

freguesia de Soza. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

técnica datada de 06/03/2007. -----------------------------------------------------------------------------------------

6 – RAUL FERREIRA FRADE – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC.º Nº 34/07 – Presente o

processo de informação prévia nº 34/07, de que é requerente Raul Ferreira Frade, residente no lugar de

Quinta, freguesia de Santo António de Vagos, que pretende construir uma moradia e anexos no referido

lugar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

técnica datada de 20/03/2007. -----------------------------------------------------------------------------------------



7 – AMADEU TEIXEIRA MOURA – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC.º Nº 198/06 – Presente o

processo de informação prévia nº 198/06, de que é requerente Amadeu Teixeira Moura, residente na Vila

de Vagos, que pretende construir uma moradia e anexos no lugar do Lombomeão, freguesia de Vagos. --

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

técnica datada de 12/03/2007. -----------------------------------------------------------------------------------------

8 – MÁRIO JOÃO SANTOS RAFEIRO – INFORMAÇÃO PRÉVIA PROC.º Nº 165/06 – Presente

o processo de informação prévia nº 165/06, de que é requerente Mário João Santos Rafeiro, residente na

Vila e concelho de Ílhavo, que pretende construir uma moradia unifamiliar, em Vagos (Rua das Matas). -

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido nas condições do parecer

jurídico datado de 14/03/2007. ----------------------------------------------------------------------------------------

9 – MARIE GRACE LOURENÇO WALTER – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC.º 22/07 –

Presente o processo de informação prévia nº 22/07, de que é requerente Marie Grace Lourenço Walter,

residente em lugar e freguesia de Calvão, que pretende construir uma moradia e estacionamento, no

referido lugar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

técnica datada de 20/03/07. --------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Neste momento ausentou-se da sala de reunião a Senhora Vereadora Dr.ª Albina Maria de

Oliveira Rocha, em virtude de ser familiar do requerente do processo de informação prévia nº 20/07. -----

-------- Assim, a deliberação que se segue não conta com a participação e votação da Sr. Vereadora. ------

10 – BATISTA MANUEL SILVA RIBEIRO – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC.º Nº 20/07 –

Presente o processo de informação prévia nº 20/07, de que é requerente Batista Manuel Silva Ribeiro,

residente em lugar do Boco e freguesia de Soza, que pretende construir uma moradia no referido lugar. --

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

técnica datada de 13/03/07. --------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Regressou à sala de reuniões a Sr.ª Vereadora Dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha. ----------------

-------- As deliberações que se seguem passam a contar com a participação e votação da Sr.ª Vereadora. -

11 – DUARTE DA SILVA PEREIRA – LOTEAMENTO URBANO – PROC.º Nº 02/07 – Presente

o processo de loteamento urbano de que é requerente Duarte da Silva Pereira, residente em França,

representado por Joaquim Sousa, residente em Salgueiro, freguesia de Soza, que pretende o loteamento

de um prédio sito em Salgueiro. ---------------------------------------------------------------------------------------

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar a operação do loteamento nas condições

da informação técnica datada de 09/03/2007. -----------------------------------------------------------------------

12 – CARLOS HELDER CORREIA DOMINGUES E ANACLETO CORREIA DOMINGUES –

LOTEAMENTO URBANO – PROC.º Nº 12/06 – Presente o processo de loteamento de que são

requerentes Carlos Hélder Correia Domingues e Anacleto Correia Domingues, residentes em



Lombomeão, freguesia de Vagos, que pretendem lotear um terreno sito no referido lugar. ------------------

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar a operação do loteamento nas condições

da informação técnica datada de 12/03/07. --------------------------------------------------------------------------

13 – MIGUEL ÂNGELO ANACLETO – LOTEAMENTO URBANO – PROC.º Nº 2/2003 –

Presente o loteamento de que é requerente Miguel Ângelo Anacleto, residente em Lombomeão, freguesia

de Vagos, bem como o requerimento do mesmo a solicitar a recepção das obras de urbanização do

loteamento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar as alterações das obras de urbanização,

e mandar proceder à recepção provisória das mesmas. -------------------------------------------------------------

14 – MÁRIO DORINDO DE OLIVEIRA SIMÕES E OUTROS – LOTEAMENTO URBANO –

PROC.º Nº 211/79 – Presente o processo de loteamento urbano de que são requerentes Mário Dorindo

de Oliveira Simões, residente em Ponte de Vagos, Vera Lúcia de Jesus Simões e Adérito Ferreira

Cavaco, bem como o requerimento datado de 10/2/2007, no qual solicitam a isenção da apresentação das

obras de urbanização, uma vez que dois lotes já se encontram edificados e. aquando da edificação do lote

nº 3, o requerente executa as infraestruturas necessárias e definidas pela Câmara Municipal. ---------------

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, isentar a apresentação dos projectos das obras de

urbanização. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15 – SILVÉRIO MARTINS REI – LOTEAMENTO URBANO – PROC.º Nº 11/06 – Presente o

processo de loteamento de que é requerente Silvério Martins Rei, residente em Vagos, que pretende

lotear um terreno sito na Vila e freguesia de Vagos. ---------------------------------------------------------------

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar a operação de loteamento, nos termos da

informação técnica datada de 19/3/2007 e notificar o requerente a apresentar os projectos das obras de

urbanização e relatório acústico. --------------------------------------------------------------------------------------

16 – JOAQUIM SIMÕES REGALADO – LOTEAMENTO URBANO – PROC.º Nº 08/2006 –

Presente o processo de loteamento de que é requerente Joaquim Simões Regalado, residente em

Sanchequias, freguesia de Santo António de Vagos, com referencia ao loteamento de um terreno sito no

referido lugar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar a operação de loteamento, nos termos da

informação técnica datada de 19/3/2007 e notificar o requerente a apresentar os projectos das obras de

urbanização e relatório acústico. --------------------------------------------------------------------------------------

17 - SIMÕES VIEIRA & LOURENÇO, CONSTRUÇÕES LDA. – OBRAS PARTICULARES –

PROC.º Nº 12/2007 – Presente o processo de Obras Particulares de que é requerente Simões Vieira &

Lourenço, Construções, Lda., com sede em Palhaça, concelho de Oliveira do Bairro, que requerem

licença para construção de uma moradia, anexos e muros, em Carregosa, freguesia de Ouca. ---------------

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar a construção dos muros de divisão em



área agro-florestal. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

18 – SIMÕES & CARRAMÃO – SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA. – LICENÇA DE

UTILIZAÇÃO PARA AS FRACÇÕES A, B, C E D, RELATIVAS AO PRÉDIO SITO NA RUA

DR. MENDES CORREIA (PAI), EM VAGOS – Presente o requerimento apresentado pela firma

Simões & Carramão – Sociedade de Construções, Lda., com sede em Vagos, a solicitar a licença de

utilização para as fracções mencionadas em epígrafe, juntando ao processo a garantia bancária nº

07/060/45639, do Banco B.P.I, S.A., no valor de 35.000,00 €. ---------------------------------------------------

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

16/3/2007, que autorizou a emissão da licença requerida. ---------------------------------------------------------

19 – LOMBOSER METALÚGICA, LDA. – ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS LOTES 94, 95 E

96 – CEDÊNCIA DA POSIÇÃO CONTRATUAL – Presente o ofício da firma Lomboser,

Metalúrgica, Lda., com sede na Zona Industrial de Vagos, lote 93, a solicitar a cedência da posição

contratual que a referida firma detem com referencia aos lotes nºs 94, 95 e 96 da Zona Industrial de

Vagos, para a firma Rialote, Lda., da qual a Lomboser, Metalúrgica, Lda., é sócia. ---------------------------

-------- Delibera, ainda a Câmara Municipal, unanimemente, autorizar que a escritura de compra e venda

seja efectuada em nome da instituição bancária a designar pela firma Rialote, Lda. --------------------------

20 – ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS – LOTE 41 – SOMERGIL – SOLUÇÕES INTEGRADAS

DE ENGENHARIA, LDA. - Presente o processo de candidatura ao lote nº 41 da Zona Industrial de

Vagos, apresentado pela firma Somergil – Sociedade Integradas de Engenharia, Lda., com sede em

Valeirinha, concelho de Mira. -----------------------------------------------------------------------------------------

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar a candidatura, e alienar à referida firma

o lote nº 41 da Zona Industrial de Vagos, com a área de 5.590 m2, pelo preço de 8,98 €/metro quadrado,

o que perfaz o total de 50.198,20 €. -----------------------------------------------------------------------------------

-------- Mais delibera a Câmara Municipal, unanimemente, que a escritura de compra e venda seja

efectuada em nome de instituição bancária a designar pela firma Somergil, Soluções Integradas de

Engenharia, Lda., conforme o solicitado. ----------------------------------------------------------------------------

--------- 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. ------------------------------------------


