
ACTA Nº 6 

Acta da Reunião Ordinária  do dia 1 de Abril de 2005 

--------- No dia 1 de Fevereiro de 2005,  pelas dez horas, no Edifício dos Paços do Concelho de Vagos, na Sala de 

Reuniões, reuniu em sessão pública, a Câmara Municipal, sob a presidência do senhor  Presidente da Câmara, Dr. 

Rui Miguel Rocha da Cruz, com a presença dos senhores vereadores, Mário Reis Pedreiras, Dr. João Paulo Martins 

Neta, Dr. Jorge Manuel dos Santos Simões, Álvaro de Almeida Rosa e António José Ferreira da Graça. Assistiu à 

reunião a senhora D. Maria Eugénia Ribeiro Martins Rosa, Chefe de Divisão Administrativa.--------------------------- 

FALTAS E JUSTIFICAÇÃO – Faltou à presente reunião o Sr. Vereador Dr. Carlos Fernandes Roseiro Bento.---- 

JUSTIFICAÇÃO DAS FALTAS DO SR. VEREADOR DR. CARLOS FERNANDES ROSEIRO BENTO: A 

Câmara Municipal deliberou por unanimidade,  justificar as faltas do Sr. Vereador dadas às reuniões dos dias 10 e 

17 de  Dezembro de 2004 e 14 e 28 de Janeiro de 2005, de acordo com a justificação apresentada.----------------------

ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR: - Aprovada, por unanimidade, a acta da reunião do dia 11 de Março de 

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA: 

--------- Antes de se entrar no período da Ordem do Dia o Sr. Vereador Álvaro de Almeida Rosa em nome do Sr. 

Américo Silva, porque este lhe fez o pedido, informou que a propriedade do referido Munícipe, sita em Salgueiro, 

junto à E. N. 335, se apresenta permanentemente encharcada, após a execução da obra de Beneficiação da referida 

estrada.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ORDEM DO DIA 
A - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 

1 - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA - Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 31 de 

Março de 2005, o qual acusa um saldo em dinheiro de 252.926,02 €, a Câmara Municipal dele tomou 

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

2 – ÁLVARO FERREIRA QUINTA NOVA – INTERRUPÇÃO DE TRÂNSITO EM SOZA- 

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

Câmara datado de 24/03/2005 que autorizou a interrupção do trânsito no dia 25/03/2005, entre as 16,30 e as 18,00 

horas e no dia 27/03/2005 entre as 10,30 e as 11,30 horas, para realização de procissões.--------------------------------- 

3 – ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS – INFORVAGOS – INDUSTRIA INFORMÁTICA, LDA - Presente o 

ofício da firma Inforvagos, Industria Informática, Ldª, proprietário do lote nº 39 da Zona Industrial de Vagos, tendo 

em conta que não procederam à instalação da firma do lote então adquirido, solicitam autorização para venda.-------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, nos termos do Regulamento do Plano de Pormenor da 

Zona Industrial de Vagos, notificar a firma requerente de que é sua intenção revogar a escritura de compra e venda 

do lote nº 39 da ZIV e restituir à outorgante compradora o preço que pagou pelo lote, devendo a Inforvagos, 

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

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

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

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

Vagos, proprietário da oficina de reparação de automóveis, “Auto Jacinto de Manuel Martins Dias Pereira”, sita no 

Boco, Vagos, tendo em conta que a oficina  se encontra a laborar sem que possua licença de utilização para 



  

reparação automóvel.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------Tendo em conta que a oficina se encontra inserida em espaço “Agroflorestal”, no âmbito do PDM, conforme 

informação da fiscalização, a Câmara Municipal delibera, por unanimidade, registar e ordenar a instrução do 

processo ao escrivão, já nomeado, Dr. Pedro Samagaio, em consequência da Câmara Municipal ser a entidade 

competente para a instrução.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

5 – CÂMARA MUNICIPAL DE ILHAVO – 28ª EDIÇÃO DA VOLTA A ILHAVO EM BICICLETA – 

RATIFICAÇÃO – a Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente datado 

de 09 de Março de 2005, que autorizou a realização da 28ª Edição da Volta a Ilhavo em bicicleta, que decorreu no 

dia 13/03/2005.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6 – ANTRAL – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE TRANSPORTADORES RODOVIÁRIOS EM 

AUTOMÓVEIS LIGEIROS – INSTALAÇÃO DE LANTERNAS E TAXIMETROS AOS INDUSTRIAIS 

DE TÁXI – Presente o fax nº 83/DIR/05, datado de 11/02/2005 da “ANTRAL” propondo a celebração com a 

Câmara Municipal de um protocolo, por forma a financiar a instalação das lanternas e taxímetros aos industriais de 

táxi, que exerçam actividade no concelho.-----------------------------------------------------------------------------------------

--------- Atendendo a que a presente actividade tem fins lucrativos e a presente proposta não é acompanhada por 

uma manifestação de vontade negocial dos Munícipes, que no concelho de Vagos desenvolvem esta actividade, a 

Câmara Municipal delibera, por unanimidade, não aderir ao presente protocolo proposto pela ANTRAL.--------------

7 – EPADRV – ESCOLA PROFISSIONAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DE 

VAGOS – RATIFICAÇÃO DO PARECER E DECLARAÇÃO DE INTENÇÕES PARA 

IMPLEMENTAÇÃO DOS CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO TECNOLÓGIA (NÍVEL IV) - A Câmara 

Municipal delibera, por unanimidade, ratificar  o Parecer e a Declaração de Intenções mencionada em epígrafe, 

relativas à pretensão da Escola.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

8 – GOVERNO CIVIL DE AVEIRO – PEDITÓRIO DE RUA - A Câmara Municipal tomou conhecimento que 

a instituição “Legião da Boa-Vontade”, foi autorizada a realizar um peditório de rua nos dias 04 e 05 de Junho de 

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

9 – ASSOCIAÇÃO DO RANCHO FOLCLÓRICO DE FONTE DE ANGEÃO – PEDIDO DE SUBSÍDIO  – 

Presente o ofício da Associação do Rancho Folclórico de Fonte de Angeão, datado de 10/02/2005, a solicitar a 

atribuição de um subsídio, remetendo para o efeito formulário constante do R.M.A.S.-------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir um subsídio na importância de 2500,00 €, nos 

termos e para efeito do Regulamento Municipal de Atribuição de Subsídios.------------------------------------------------

10  - ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VAGOS ACTIVIDADES CULTURAIS – 

AUTORIZAÇÃO PARA OCUPAÇÃO DO PARQUE DE ESTACIONAMENTO DO CENTRO DA VILA – 

Presente o ofício nº 04PD, datado de 2005/03/02, informando que nos dias, 9 a 12 de Junho próximo irão realizar 

uma série de actividades culturais, que terão o seu ponto alto com a realização de um cortejo no dia 12, Solicitam  

autorização para a ocupação do Parque de estacionamento do centro da Vila nos dias indicados, bem como o 

empréstimo e a montagem do palco da Câmara Municipal, no referido lugar.-----------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a ocupação do Parque de Estacionamento e 

emprestar o palco solicitado.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

11– JUNTA DE FREGUESIA DE SANTO ANDRÉ DE VAGOS SUBSTITUIÇÃO DE AUXILIAR DE 



  

ACÇÃO EDUCATIVA - A Câmara Municipal  delibera, por unanimidade, atribuir à Junta de Freguesia de Santo 

André de Vagos o subsídio na importância de 33,75 €, correspondente a 15 horas de serviço efectuado por Isabel 

Peralta em substituição de Auxiliar de Acção Educativa do Jardim de Infância de Sanchequias..----------------------

12 – ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR – AUXÍLIOS ECONÓMICOS – ESCOLAS DO 1º CEB DO 

CONCELHO DE VAGOS PARA O ANO LECTIVO 2004/2005 – A Câmara Municipal delibera, por 

unanimidade, fixar em 40,00 € e 25,00 € por aluno, o subsídio (auxílios económicos) escolar dos alunos das Escolas 

do 1º CEB, no ano lectivo 2004/2005, para os escalões A e B, respectivamente. Os alunos abrangidos pelo Escalão 

“A” são 100 e pelo escalão “B” são 40 o que perfaz um total de 5000,00 €, a pagar ao Agrupamento de Escolas de 

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

13 – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE AVEIRO – AUTORIZAÇÃO PARA TRANSPORTE DE 

ALUNO QUE PASSOU A RESIDIR NO CONCELHO DE VAGOS – Presente o ofício nº 406, datado de 

05/02/22, do Agrupamento de Escolas de Aveiro a solicitar que seja concedida autorização de transporte de aluno, 

Maksim Yavoroskiy , matriculado no 6º Ano, turma c nº 12, que por motivos económicos a família teve de mudar 

de residência para Cabecinhas - Vagos, não sendo aconselhável transferir o aluno da escola.-----------------------------

-------- A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com 5 votos a favor (do Sr. Presidente da Câmara e dos Srs 

Vereadores Mário Reis Pedreiras, Dr. Jorge Manuel dos Santos Simões, António José Ferreira da Graça e Dr. João 

Paulo Martins Neta) e uma abstenção (do Sr. Vereador Álvaro de Almeida Rosa), assumir o pagamento do passe a 

partir de Abril de 2005, até ao final do ano lectivo.------------------------------------------------------------------------------

Declaração de Voto do Sr. Vereador Álvaro de Almeida Rosa: “Abstenho-me porque não considero suficiente o 

argumento que seria prejudicial a mudança de escola nesta ou noutra fase, e também porque estamos a abrir um 

precedente que poderá vir a ser muito honoroso para o concelho.”------------------------------------------------------------

14 – 2ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO MUNICIPAL PARA 2005 – RATIFICAÇÃO – Nos termos do 

disposto  na alínea d) do nº 2 do artigo 64º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei nº 

5-A/2002, de 11 de Janeiro,  a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar a 2ª alteração orçamental da 

despesa que apresenta tanto nas inscrições como nas diminuições o montante de 30 000,00 €, documento 

constituído por uma folha, assinada e rubricada pela Câmara Municipal o qual se dá aqui como inteiramente 

reproduzido para todos os efeitos legais e que, de acordo com o nº 1 do artº 5º do Decreto-Lei nº 45362, de 21 de 

Novembro de 1963, na redacção do Decreto-Lei nº 334/82, de 19 de Agosto, vai ficar arquivado na pasta anexa ao 

presente livro de Actas.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15 – 2ª ALTERAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS PARA 2005 – RATIFICAÇÃO – 

Nos  termos do disposto  na alínea d) do nº 2 do artigo 64º da Lei  nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada e 

republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar a 2ª 

alteração ao Plano Plurianual de Investimentos para 2005 que apresenta tanto nas inscrições como nas diminuições 

o montante de 15 000,00 €, documento constituído por uma 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 de artigo 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.----------------------------------------------------------------------

16 – PARQUE DE CAMPISMO DA VAGUEIRA – REVOGAÇÃO DA DELIBERAÇÃO DA REUNIÃO 

REALIZADA NO DIA 14 DE MAIO DE 2004 – A Câmara Municipal, deliberou, por maioria, com 5 votos a 



  

favor ( do Sr. Presidente e dos Srs. Vereadores Mário Reis Pedreiras, Dr. Jorge Manuel dos Santos Simões, António 

José Ferreira da Graça e Dr. João Paulo Martins Neta) e uma abstenção (do Sr. Vereador Álvaro de Almeida Rosa), 

revogar, por inutilidade superveniente, a deliberação da Câmara Municipal do dia 14 de Maio de 2004, Ponto “E 

4”.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

17 – PARQUE DE CAMPISMO DA VAGUEIRA – ACÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTO – 

REVOGAÇÃO DA DELIBERAÇÃO DA REUNIÃO REALIZADA NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2005  

--------- A Câmara Municipal deliberou , por maioria, com 5 votos a favor (do Sr. Presidente e dos Srs. Vereadores 

Mário Reis Pedreias, Dr. Jorge Manuel dos Santos Simões, António José Ferreira da Graça e Dr. João Paulo 

Martins Neta) e uma abstenção (do Sr. Vereador Álvaro de Almeida Rosa), revogar a deliberação da Câmara 

Municipal do dia 25 de Fevereiro de 2005, Ponto “A24”, por não ter sido autorizada pela Assembleia Municipal a 

proposta da Câmara Municipal constante da referida deliberação.-------------------------------------------------------------

18 – PARQUE DE CAMPISMO DA VAGUEIRA – ACÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTO – 

Presente o ofício Nº 34, datado de 31/03/2005, da Assembleia Municipal de Vagos que comunica a deliberação 

tomada por aquele Orgão Deliberativo na sua Sessão Extraordinária realizada no dia 18 de Março do corrente ano, 

autorizando a seguinte proposta de transação judicial:---------------------------------------------------------------------------

--------- “ Reconhecimento  de dívida ao Sr. José Arlindo de valor igual ao que vier a ser fixado para o Parque de 

Campismo, pelos Serviços Técnicos da Autarquia e entrega do mesmo como forma de pagamento de indemnização 

fixada.”----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------“ Por fim, a presente proposta deverá préviamente ser objecto de parecer jurídico do Jurista da  Autarquia.”-

--------- A Câmara Municipal delibera, por maioria, com 5 votos a favor (do Sr. Presidente e dos Srs. Vereadores 

Mário Reis Pedreiras, Dr. Jorge Manuel dos Santos Simões, António José Ferreira da Graça e Dr. João Paulo 

Martins Neta) e uma abstenção (do Sr. Vereador Álvaro de Almeida Rosa), apresentar proposta nos termos da 

deliberação da Assembleia Municipal tomada em sessão de 18/03/2005.-----------------------------------------------------

--------- Mais foi deliberado, anexar à presente acta cópia do ofício da Assembleia Municipal que anexa a proposta 

do Grupo Municipal do PSD, os quais ficam a fazer parte integrante da presente deliberação.----------------------------

19 – PROTOCOLO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS E O NEVA – NÚCLEO 

EMPRESARIAL DE VAGOS – Seguidamente a Câmara Municipal tomou conhecimento do protocolo referido 

em epígrafe, tendo sobre o mesmo feito algumas considerações, e deliberado, por unanimidade, proceder à 

harmonização do protocolo de acordo com a legislação e os regulamentos que vinculam a Autarquia.------------------

Declaração de Voto do Sr. Vereador Dr. João Paulo Martins Neta - “ Considero que o protocolo deve ser 

reescrito de modo a que fiquem claras as intenções da Câmara Municipal e do NEVA, relativamente às actividades 

a desenvolver, e que, relativamente à comparticipação financeira da Câmara Municipal ela seja remetida para 

decisão anual a tomar nos termos do Regulamento Municipal de Atribuição de Subsídios.”------------------------------

20 – REGULAMENTO MUNICIPAL DA ATRIBUIÇÃO DE APOIO A ESTRATOS SOCIAIS 

DESFAVORECIDOS  – Presente o ofício  nº 35, datado de 31/03/2005 da Assembleia Municipal de Vagos, a 

informar que aquele Orgão Deliberativo em sua Sessão Extraordinária realizada no dia 18/03/2005 deliberou 

aprovar o Regulamento supramencionado, com as alterações introduzidas pela Comissão nomeada para o efeito em 

Sessão da Assembleia Municipal do dia 25/06/2004.----------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, concordar com as alterações propostas pela Assembleia 



  

Municipal em sua sessão de 18/03/2005, e o Regulamento.--------------------------------------------------------------------

21 – REGULAMENTO MUNICIPAL DE ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO – Presente o ofício nº 

36, datado de 31/03/2005 da Assembleia Municipal de Vagos, a informar que aquele Orgão Deliberativo em sua 

Sessão Extraordinária realizada no dia 18/03/2005 deliberou aprovar o Regulamento supramencionado, com as 

alterações introduzidas pela Comissão nomeada para o efeito em Sessão da Assembleia Municipal do dia 

25/06/2004.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, concordar com as alterações propostas pela Assembleia 

Municipal em sua sessão de 18/03/2005, e o Regulamento.---------------------------------------------------------------------

22 -  MUSEAVE, RUMOS CRUZADOS/ESTEIOS – CONTRATO DE CONSÓRCIO ENTRE O 

INSTITUTO PORTUGUÊS DE MUSEUS, O MUNICÍPIO DE AVEIRO, O MUNICÍPIO DE VAGOS E O 

MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO BAIRRO – A Câmara Municipal delibera, por maioria com 5 votos a favor (do 

Sr. Presidente e dos Srs. Vereadores Mário Reis Pedreiras, Dr. Jorge Manuel dos Santos Simões, António José 

Ferreira da Graça  e Dr. João Paulo Martins Neta) e uma abstenção (do Sr. Vereador Álvaro de Almeida Rosa) 

ratificar a assinatura efectuada pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal no contrato de consórcio mencionado em 

epígrafe.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Declaração de Voto do Sr. Vereador Álvaro de Almeida Rosa – “ Abstenho-me por não ter sido dado tempo útil 

para estudar o contrato.”-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

23 – COMISSÃO DE FESTAS DO DIVINO ESPIRITO SANTO E NOSSA SENHORA DE VAGOS – 

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO – Presente o ofício da Comissão de Festas do Divino Espírito Santo e Nossa 

Senhora de Vagos, a solicitar subsídio para a realização das festas da Vila/2005.-------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por maioria, com 3 votos a favor (do Sr. Presidente e dos Srs. Vereadores 

Mário Reis Pedreiras e  António José Ferreira da Graça) uma abstenção (do Sr. Vereador Dr. Jorge Manuel dos 

Santos Simões) e dois votos contra dos Srs. Vereadores ( Dr.  João  Paulo  Martins  Neta  e Álvaro de Almeida 

Rosa ), aprovar o programa das Festas apresentado e atribuir um subsídio no montante de 36 900,00 € que poderá 

vir a ser corrigido em função das receitas que vierem  a ser efectivamente angariadas.----------------------------------

Declaração de Voto do Sr. Vereador Dr. João Paulo Martins Neta: “ Voto contra a atribuição do subsídio nestas 

condições porque considero que a Câmara Municipal deve definir as condições mínimas de dignidade para uma 

festa da sede do concelho e atribuir um subsídio fixo. A restante execução deve ser da respectiva Comissão de 

Festas que como nas restantes festas do concelho assume a execução financeira e os lucros ou prejuízos daí 

decorrentes.”---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Declaração de Voto do Sr. Vereador Álvaro de Almeida Rosa: “ Voto contra, não por a justeza do subsídio mas 

porque tendo sido em 2004 atribuído um subsídio de cerca de 16 000,00 €, não concordo agora com um aumento de 

20 000,00 €, pois não só considero um absurdo como considero também uma afronta a todas as freguesias do nosso 

concelho que à parte do palco não tem qualquer subsídio.”------------------------------------------------------------------ 

24- DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA – A Câmara Municipal tomou conhecimento dos despachos efectuados 

no âmbito das obras particulares no período de 11/03/2005 a 31/03/2005, cuja relação descriminada dos mesmos  é 

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

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

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



  

--------- E quando eram cerca das 12,30 horas, foi interrompida a reunião da Câmara Municipal para almoço, 

retomando os trabalhos pelas 14,30 horas.-----------------------------------------------------------------------------------------

--------- E quando eram cerca das 14,40 horas, o Sr. Presidente da Câmara deu início aos trabalhos, com a presença 

dos membros do Executivo presentes no início da reunião à excepção do Sr. Vereador Dr. João Paulo Martins Neta, 

que por motivos profissionais não pode comparecer.---------------------------------------------------------------------------- 

B – ASSUNTOS DE OBRAS MUNICIPAIS –  

1 – CONCURSO PÚBLICO DE “BENEFICIAÇÃO DO PONTÃO DO LOMBOMEÃO” – RECURSO 

HIERÁRQUICO RELATIVO À DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO QUE PRESIDIU AO CONCURSO 

PÚBLICO – Presente o Recurso Hierárquico relativo à deliberação da “Comissão” que presidiu ao Concurso 

Público “Beneficiação do Pontão do Lombomeão”, apresentado pela firma Henriques, Fernandes & Neto, Ldª-------

--------- Presente também o parecer jurídico, elaborado pelo jurista da Câmara Municipal, Dr. Pedro Samagaio.------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, de acordo com o parecer jurídico, notificar a recorrente 

que é sua intenção rejeitar o recurso hierárquico que apresentou e para se pronunciar, querendo, nos termos dos 

artigos 100º e 101º do C.P.A ., no prazo de 10 dias.------------------------------------------------------------------------------

2 – BENEFICIAÇÃO DA ESTRADA DE SALGUEIRO A VALE DE ÍLHAVO (PROC. 6.2.2-07/2003) – 

AUTO DE RECEPÇÃO PROVISÓRIA– Presente o auto de recepção provisória da obra mencionada em 

epígrafe.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

3 – REPARAÇÃO DA ESTRADA LAVANDEIRA-SOZA – AUTO DE RECEPÇÃO PROVISÓRIA  –  

Presente  o auto de recepção provisória da obra mencionada em epígrafe.---------------------------------------------------

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

4 – PAÇOS DO CONCELHO DE VAGOS ( ANTIGO EXTERNATO DE S. JOÃO – PROC. 04/2003 ) – 

AUTO DE RECEPÇÃO PROVISÓRIA – Presente o auto de recepção provisória da obra mencionada  em 

epígrafe---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

5 – BENEFICIAÇÃO DA EN 333-1 (PROCº 6.2.2-19/2001) – AUTO DE RECEPÇÃO PROVISÓRIA 

(PARCIAL) - Presente o auto de recepção provisória (parcial) da obra mencionada em epígrafe.-----------------------

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

6 – INFRAESTRUTURAS DA ZONA INDUSTRIAL – 2ª FASE (PROC. 6.2.2-13/2003) –  AUTO DE 

RECEPÇÃO PROVISÓRIA – Presente o auto de recepção provisória da obra mencionada em epígrafe.------------

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

7 – CONSTRUÇÃO DO BAIRRO DR. PEDRO GUIMARÃES – 3ª FASE –Presente o ofício nº 270/DAF/04, 

de 09/12/2004, da firma Dabeira – Sociedade de Construções, Ldª, a solicitar a prorrogação do prazo da obra.--------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o pedido de prorrogação do prazo, pelo período de 

10 dias úteis, graciosamente, de acordo com o parecer técnico datado de 22/02/2005.-------------------------------------

8 – DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS NA EN 335, EM SALGUEIRO – REABILITAÇÃO DO 

EMISSÁRIO 1(PROC.6.2.2-15/2004) – Presente a informação técnica datada de 18/03/2005, que anexa 

“Validação Técnica do Desenvolvimento do Plano de Segurança e Saúde” da empreitada em epígrafe.-----------------

--------- A Câmara Municipal, delibera, por unanimidade, aprovar o Plano de Segurança e Saúde apresentado.-------- 



  

9 – AMPLIAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DA ESCOLA PRÉ-PRIMÁRIA DE SANTA CATARINA – Presente 

a informação técnica datada de 16/03/2005, que dá a conhecer a existência de trabalhos a mais  respeitantes à 

mudança do quadro do contador de energia eléctrica da entrada do edifício para o muro exterior, estes trabalhos 

importam em 1333,50 €.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal, delibera, por unanimidade, aprovar os trabalhos a mais acima mencionados, na 

importância de 1333,50 €, mais IVA, de acordo com a informação técnica.------------------------------------------------- 

10 – PRÉ-PRIMÁRIA DE COVÃO DO LOBO – Presente a informação técnica datada de 16/03/2005, que dá a 

conhecer a existência de trabalhos a mais respeitantes à mudança do quadro do contador de energia eléctrica da 

entrada do edifício para o muro exterior, estes trabalhos importam em 1834,50 €-------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal, delibera, por unanimidade, aprovar os trabalhos a mais acima mencionados, na 

importância de 1834,50 €, mais IVA, de acordo com a informação técnica.------------------------------------------------ 

11 – PROJECTO DE EXECUÇÃO DA RECOSNTRUÇÃO DA ESCOLA DO 1º CEB DE CALVÃO – 

APROVAÇÃO DO ESTUDO PRÉVIO – a Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o Estudo 

Prévio do projecto de Execução da Reconstrução da Escola do 1º CEB de Calvão, de acordo com a informação 

técnica datada de 18/03/2005, devendo ser submetido a pareceres da Autoridade Sanitária, Serviço Nacional de 

Bombeiros e protecção Civil e Direcção Regional de Educação do Centro.--------------------------------------------------

12 – CAMINHO AGRÍCOLA DE SANTO ANTÓNIO – PROJECTO DE EXECUÇÃO – ADENDA – A 

Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o Projecto de Execução-Adenda, do Caminho Agrícola de 

Santo António.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

C – ASSUNTOS DE OBRAS PARTICULARES –  

1 – JOSÉ AUGUSTO LUCAS – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROCº Nº 17/2005 – Presente o processo de 

Informação Prévia Nº 17/2005, de que é requerente José Augusto Lucas, com residência nos Estados Unidos da 

América, que solicita informação prévia para construção de uma moradia unifamiliar, anexos e muro de vedação, 

num prédio sito em Forte Velho, lugar da Gafanha da Boa-Hora.--------------------------------------------------------------

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

de 11/03/2005.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 – GINA MARIA DE JESUS SIMÕES – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROCº Nº 18/2005 –Presente o 

processo de informação prévia nº 18/2005, de que é requerente Gina Maria de Jesus Simões, residente no lugar de 

Corgo do Seixo de Baixo, Santo António de Vagos, que pretende construir uma moradia no referido lugar.-----------

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

de 11/03/2005-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 – RUI LEONEL DE JESUS MARTINS  – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC. Nº 11/2005 – Presente o 

processo de informação prévia nº 11/2005, de que é requerente Rui Leonel de Jesus Martins, residente no lugar da 

da Gândara, Fonte de Angeão, que pretende construir uma moradia e anexos, num terreno sito no referido lugar.----

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

de 11/03/2005.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4 – FERNANDO DE OLIVEIRA MORGADO – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROCº Nº 31/2004 – Presente o 

processo de informação prévia nº 31/2004 de que é requerente Fernando de Oliveira Morgado, residente no lugar de 

Tabuaço, Ouca, que pretende construir uma casa de habitação, garagem e muros numa propriedade sita no referido 



  

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

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

de 02/03/2005.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5 – FLORINDO & FILHOS – SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA – PROCESSO DE OBRAS Nº 

16/2005 – Presente o processo de obras  nº 16/2005, de que é requerente a firma Florindo & Filhos – Sociedade de 

Construções, Ldª, com sede em Ouca, que pretende construir uma moradia  e muros de divisão, num terreno sito na 

Vila de Vagos, lote nº 3 do loteamento nº 6/2003.--------------------------------------------------------------------------------

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

17/03/2005.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6 – AFONSO JOÃO DOS SANTOS SANTIAGO – LOTEAMENTO URBANO Nº 24/1993 – Presente o 

processo de loteamento nº 24/1993, de que é  requerente Afonso João dos Santos Santiago, residente em Vagos, que 

requer alteração ao referido processo.----------------------------------------------------------------------------------------------

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

de 27/07/2004, bem como aprovar as obras de urbanização nos termos da informação técnica datada de 15/03/2005, 

fixar a caução no valor de 23 865,91 € e o prazo de execução em um ano.---------------------------------------------------

7 – ANTÓNIO ALBERTO SARABANDO REI E OUTROS – ALTERAÇÃO DO ALVARÁ DE 

LOTEAMENTO Nº 5/87  – Presente o processo de loteamento nº 5/87, de que são requerentes António Alberto 

Sarabando Rei, residente na Vila de Vagos, e outros, que pretendem proceder à alteração do referido processo.------

--------- A  Câmara Municipal delibera, por unanimidade, alterar o presente alvará de loteamento nos termos e 

condições da informação técnica datada de 11 de Março de 2005, conformando-o com o superiormente estipulado 

pelo Plano de Urbanização de Vagos e desta deliberação notificar todos os interessados.---------------------------------  

D – DIVERSOS 

1 – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS PORTUGUESES – PROTOCOLO ENTRE A ANMP E 

OS CTT – A Câmara Municipal tomou conhecimento, do teor do protocolo celebrado entre a  A.N.M.P. e os 

C.T.T., assinado no dia 18/02/05, que tem como objectivo institucionalizar e sistematizar formas de Cooperação 

entre os C.T.T. e a A.N.M.P., e os associados desta organização, no que concerne à oferta de um serviço postal 

universal às populações e à salvaguarda dos interesse dos utentes.------------------------------------------------------------

2 – ASSOCIAÇÃO DA INCUBADORA DO BEIRA ATLÂNTICO PARQUE  – PROJECTO “ REGICCI 

BEIRA ATLÂNTICO” -  A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade retirar da Ordem de Trabalhos o 

presente ponto.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                      

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

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

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

e por mim,-----------------------------Chefe de Divisão Administrativa, tendo terminado a reunião às 16,30 horas.------   

 

 

 

  


