
ACTA Nº 7 

Acta da Reunião Ordiária  do dia 8 de Abril de 2005 

--------- No dia 8 de Abril de 2005,  pelas nove horas e cinquenta minutos, no Edifício dos Paços do Concelho de 

Vagos, na Sala de Reuniões, reuniu ordinariamente, 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.----

ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR – Em virtude do texto da acta da reunião do dia 25 de Fevereiro de 2005 ter 

sido previamente distribuída a todos os membros do Órgão Executivo, a Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade aprovar a respectiva acta.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA: 

MINUTO DE SILÊNCIO PELO FALECIMENTO DE SUA SANTIDADE O PAPA JOÃO PAULO II: - A 

Câmara Municipal, antes de dar início à Ordem do Dia da Reunião, guardou um minuto de silêncio pelo 

falecimento de Sua Santidade o Papa João Paulo II.-----------------------------------------------------------------------------

--------- Seguidamente o  Sr. Vereador Dr. Jorge Manuel dos Santos Simões solicitou que ficasse lavrado em acta 

“Um Voto de Agradecimento” ao Agrupamento de Escolas de Vagos e à  Escola Profissional de Agricultura e 

Desenvolvimento  Rural de Vagos pela colaboração que prestaram à acção “Férias da Páscoa/2005”.------------------ 

ORDEM DO DIA 

A - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 
1 - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA - Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 7 de 

Abril de 2005, o qual acusa um saldo em dinheiro de 174.168.74 €, a Câmara Municipal dele tomou conhecimento.-

2 – LEGISLAÇÃO PUBLICADA – 

 - Decreto-Lei nº 74-A/2005 – Interpreta o Decreto-Lei nº 44/2005, de 23 de Fevereiro, que altera o Código da 

Estrada, aprovado pelo Decreto-Lei nº 114/94, de 3 de Maio;------------------------------------------------------------------ 

- Decreto-Regulamentar nº 2-A/2005 – Regulamenta a utilização das vias públicas para a realização de 

actividades de carácter desportivo, festivo ou outras que possam afectar o trânsito normal;-----------------------------   

- Decreto-Regulamentar nº 2-B/2005 – Regulamenta as condições de utilização dos parques e zonas de 

estacionamento automóvel.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 – JOÃO MANUEL FREIRE FERREIRA – MÁQUINAS DE DIVERSÃO  – A Câmara Municipal delibera, 

por unanimidade, deferir o pedido formulado por João Manuel Freire Ferreira,  residente em Nariz, para instalar, 

duas máquinas de diversão nos seguintes locais:------------------------------------------------------------------------------ ---

--------- Café Club, em Sanchequias;-----------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Café Capela, em Riotinto.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Presente o auto de  notícia de contra-ordenação nº 44/05, levantado pela Guarda Nacional Republicana de Aveiro, 

Equipa de Protecção da Natureza e Ambiente, contra Mário Simões Frade, com escritório na E. N. nº 109, em 



  

Calvão, por proceder à extracção de inertes no lugar de cabeças Verdes/Canto de Calvão.--------------------------------

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

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

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

Presente o auto de notícia de contra-ordenação nº 46/05, levantado pela Guarda Nacional Republicana de Aveiro, 

Equipa de Protecção da Natureza e Ambiente, contra Manuel José de Sá Reis, residente em Esmoriz – Ovar, por 

proceder à extracção de inertes no lugar de Cabeças Verdes/Canto de Calvão.----------------------------------------------

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

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

6 – EDP – DISTRIBUIÇÃO – ENERGIA, S.A. – AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA – RUA DE S. 

TOMÉ, FREGUESIA DE SANTA CATARINA - Presente o ofício nº 356/05/UP03BL, datado de 18/03/2005, a 

comunicar que a comparticipação da Câmara Municipal na obra mencionada em epígrafe é de 1 882,91 €, mais  

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

--------- A Câmara Municipal, deliberou por unanimidade, aprovar e autorizar o pagamento.-----------------------------

7 – GOVERNO CIVIL DE AVEIRO – PEDITÓRIO DE RUA  – A Câmara Municipal tomou conhecimento do 

teor do ofício do Governo Civil de Aveiro, nº SE/1010/CIR/2005, datado de 23/03/2005, informando que o M.A.I., 

autorizou a Fundação Portuguesa de Cardiologia a efectuar um peditório de rua nos dias 10, 11, 14, 15, 20, 21 e 22 

de Maio próximo.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8 – VENDA DE PUBLICAÇÕES EDITADAS PELA CÂMARA MUNICIPAL – Tendo em conta que a 

Câmara Municipal se encontra a reeditar as edições dos livros do escritor vaguense João Grave, e que as mesmas 

devem ser colocadas à venda, delibera-se, por unanimidade, criar a seguinte taxa:-----------------------------------------

---------“Venda de publicações editadas pela Câmara Municipal:”------------------------------------------------------------   

--------- A taxa será de calculada aplicando o factor 1,25 sobre o valor da edição ou reedição, refletindo todos os 

actos associados às mesmas.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Mais foi deliberado submeter à aprovação da Assembleia Municipal.----------------------------------------------- 

9 – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - A Câmara Municipal tomou conhecimento dos despachos efectuados 

no âmbito das obras particulares no período de 01/04/2005 a 07/04/2005, cuja relação descriminada dos mesmos é 

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

B – ASSUNTOS DE OBRAS MUNICIPAIS  

1 – BENEFICIAÇÃO DE DIVERSOS ARRUAMANTOS EM VAGOS – PRORROGAÇÃO DO PRAZO – A 

Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, deferir o pedido de prorrogação do prazo da execução da obra 

mencionada em epígrafe, por 45 dias, graciosamente.--------------------------------------------------------------------------- 

2 -  BIBLIOTECA MUNICIPAL – APROVAÇÃO DE PROJECTO DE EXECUÇÃO – ESPECIALIDADES 

---------  A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar os últimos projectos de especialidade da obra de 

Construção da Biblioteca Municipal, a seguir designados:----------------------------------------------------------------------

---------Estruturas;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- AVAC (Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado);---------------------------------------------------------------

--------- Cablagem Informática; e----------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Som e Imagem;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------



  

--------- Mais foi deliberado, unanimemente, remeter para o I.P.L.B. para parecer final.-----------------               

C - OBRAS PARTICULARES   

1 – VIRGÍLIO VIEIRA RESENDE E OUTROS – PROCESSO DE LOTEAMENTO URBANO – Presente o 

processo de loteamento nº 4/2003 de que são requerentes Virgílio Vieira Resende e Outros, proprietários de um 

terreno sito na Vila de Vagos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o projecto de loteamento de acordo com a 

informação técnica de 06/08/04, e de acordo com as condições que o I.E.P. – Instituto de Estradas de Portugal vier a 

estabelecer, remetendo-se para esta entidade para parecer final.---------------------------------------------------------------

------- Mais foi deliberado, unanimemente, não submeter o processo a discussão pública.--------------------------------

D – DIVERSOS  

1 – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES – SEMINÁRIO SISMOS EM 

PORTUGAL – ACTUAÇÃO DE EMERGÊNCIA – Sobre este ponto a Câmara Municipal não tomou qualquer 

deliberação.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E – EXTRAS  

1 – CÂMARA MUNICIPAL DE CANTANHEDE – PEDIDO DE PARECER – 2º RALI  DE 

AUTOMOBILIA – VISTA ALEGRE – Presente o ofício nº 3710, da Câmara Municipal de Cantanhede, a 

solicitar parecer com referência à realização da prova “2º Rali Automobilia- Vista Alegre” a decorrer nos dias 20 e 

21 de Maio de 2005, com passagem pelo Concelho de Vagos.-----------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, emitir parecer favorável à realização da prova.--------------- 

--------- 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 pelo membros da Câmara aqui 

presentes e por mim,_____________________________, Chefe de Divisão Administrativa, tendo terminado  a 

reunião ás 10,45 horas.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


