
ACTA Nº 9 

Acta da Reunião Ordinária  do dia 13 de Maio de 2005 

--------- No dia 13 de Maio de 2005,  pelas dez 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 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 DE FALTAS – A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, justificar as faltas dadas pelo 

Sr. Vereador Dr. Carlos Fernandes Roseiro Bento às reuniões dos dias 11 e 25 de Fevereiro, 11 de Março, 01, 08 e 

22 de Abril do corrente ano.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR – Em virtude do texto da acta da reunião do dia 22 de Abril de 2005 ter sido 

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

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

ORDEM DO DIA 

A - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 
1 - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA - Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 12 de 

Maio de 2005, o qual acusa um saldo em dinheiro de 322.441.41 €, a Câmara Municipal dele tomou conhecimento.-

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

Presente o auto de  notícia de contra-ordenação nº 09/PG-V/05, levantado pela Guarda Nacional Republicana de 

Vagos, contra Armando da Silva Pinho, residente no lugar de Lombomeão, por ter procedido à execução de uma 

queimada, não tendo tomado as devidas precauções, tendo rápidamente deflagrado um incêndio pelo que contactou 

os Bombeiros Voluntários de Vagos.-----------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

Presente o auto de  notícia de contra-ordenação nº 70/2005, levantado pela Equipa de Protecção da Natureza e 

Ambiente da Guarda Nacional Republicana de Aveiro, contra a firma Vagoplano, com sede na Zona Industrial de 

Vagos, por proceder à extracção de massas minerais ( areia) nas matas da Zona Industrial.-------------------------------

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

localizar na planta de condicionantes do P.D.M. de Vagos o local da extracção de inertes.--------------------------------

4 – MANUEL VIEIRA DE ALMEIDA – LICENÇA DE EXPLORAÇÃO DE MÁQUINAS DE DIVERSÃO 

– A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir os pedidos formulados pela firma Manuel Vieira & 

Almeida, Ldª, residente em Ribas – Estrada Nacional 109, para instalar 2 máquinas de diversão no estabelecimento 

de Snack-Bar “ El Caribe ”, sito na Praia da Vagueira.--------------------------------------------------------------------------

5 – MANUEL GOMES PEREIRA – LICENÇAS DE EXPLORAÇÃO DE MÁQUINAS DE DIVERSÃO – A 

Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir os pedidos formulados por Manuel Gomes Pereira, residente 

em Oiã, para instalar 5 máquinas de diversão, nos seguintes locais:-----------------------------------------------------------



  

--------- Estabelecimento de café, denominado “ A Café “, no lugar de Vergas – 3 máquinas;----------------------------

--------- Estabelecimento de café, denominado “ Café Boa-Hora ”, no lugar de Gafanha da Boa-Hora – 2 máquinas--     

6 – TROPIBURGUER – CAFÉ SNACK-BAR, LDA – OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA COM 

ESPLANADA – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido formulado pela firma 

Tropiburguer – Café, Snack-bar, Ldª, com sede na Praia da Vagueira, para instalar uma esplanada em frente ao seu 

estabelecimento comercial, com a área de 40,30m2, nos meses de Junho, Julho, Agosto e Setembro do corrente 

ano.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7 – HELENA MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ CECÍLIO – OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA COM 

QUIOSQUE  – A Câmara Municipal delibera por unanimidade, deferir o pedido formulado por Helena Maria 

Rodriguez Rodriguez Cecílio, proprietária de um quiosque sito no Largo Parracho Branco, Praia da Vagueira, que 

solicita a ocupação do espaço público para o ano de 2005.---------------------------------------------------------------------

8 – JORGE MANUEL DE JESUS RIBEIRO – HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE 

ESTABELECIMENTO  – Presente o requerimento de Jorge Manuel de Jesus Ribeiro a solicitar horário de 

funcionamento de estabelecimento em regime excepcional, para o estabelecimento de Bar, denominado, “ Mini 

Golf ” sito na Gafanha da Vagueira.------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, notificar o requerente para clarificar o regime excepcional 

que pretende durante os sete dias da semana e juntar licença de utilização do Bar.----------------------------------------- 

9 – ANA PAULA SECO DA SILVA – HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO - A 

Câmara Municipal delibera, por unanimidade, autorizar que o estabelecimento pertencente a Ana Paula Seco da 

Silva, sito em Ponte de Vagos, com a categoria de “ Bar ”denominado “ Pau de Canela ”, se encontre aberto todos 

os dias da semana das 11 horas às 4 horas do dia seguinte.--------------------------------------------------------------------- 

10 – FERNANDO SEQUEIRA RODRIGUES PINHEIRO – HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE 

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

Fernando Sequeira Rodrigues Pinheiro, residente na Praia da Vagueira, para que o seu estabelecimento de Snack-

Bar, denominado “ El Caribe”, sito na Praia da Vagueira funcione das 8 horas até 4 horas do dia seguinte, às sextas-

feiras, sábados, domingos e feriados, até 31.12.2005.---------------------------------------------------------------------------- 

11 – IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS 2005 – TAXAS – A Câmara Municipal delibera, por 

unanimidade, propôr à Assembleia Municipal as seguintes taxas de Imposto Municipal sobre Imóveis, para o ano de 

2005, nos termos do nº 1 do artº 112º, do Código do Imposto Municipal Sobre Imóveis – Decreto-Lei nº 287/03, de 

12/11/2003:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) -  Prédios Urbanos – 0,7%.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

b) - Prédios Urbanos avaliados nos termos do CIMI– 0,3%.-------------------------------------------------------------------

12 – COMISSÃO DE FESTAS DO DIVINO ESPÍRITO SANTO E NOSSA SENHORA DE VAGOS – 

LICENÇAS DE DIVERTIMENTO PÚBLICO E LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO – RATIFICAÇÃO – A 

Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ratificar os despachos do Sr. Presidente que deferiu em 21 de Abril 

de 2005, a licença de divertimento público para a realização de arraiais e bailes, na Praça da Corredoura, Largo do 

Município e Pinhal de S. João, nos dias 13, 14, 15, 16 e 17 de Maio corrente, bem como a licença especial de ruído 

para os referidos eventos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13 – NEVA – NÚCLEO EMPRESARIAL DE VAGOS – CEDÊNCIA DA SALA DE REUNIÕES DO 



  

EDÍFICIO DOS PAÇOS DO CONCELHO PARA CURSO INTEGRADO DE INSERÇÃO EMPRESARIAL 

– O presente ponto foi retirado da “ Ordem do Dia ” da reunião, em virtude de já não ser necessária a cedência da 

sala.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

14 – POSTO DE TURISMO DA PRAIA DA VAGUEIRA – CONTRATO DE ARRENDAMENTO – A 

Câmara Municipal delibera, por unanimidade, autorizar a renovação do contrato de arrendamento outorgado em 

17/02/2004, com o Sr. João Manuel Caramonete Bilelo.------------------------------------------------------------------------

15 – GRUPO DESPORTIVO DE CALVÃO – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO – Seguidamente a Câmara 

Municipal delibera, por unanimidade, ratificar a Ordem de Pagamento nº 1291/2005, que pagou ao Grupo 

Desportivo de Calvão a importância de 5 000,00 €, por conta do subsídio e atribuir para a época desportiva 

2004/2005.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Mais foi deliberado, unanimemente, fixar como subsídio final para a referida época desportiva, a 

importância de 17 500,00 €, sendo a mesma destinada a :-----------------------------------------------------------------------

--------- Escalão de competição – 5 000,00 €;-------------------------------------------------------------------------------------

--------- Escalão de formação – 10 000,00 €; e -----------------------------------------------------------------------------------

--------- Manutenção de equipamento – 2 500,00 €.------------------------------------------------------------------------------

16 – ADV – ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE VAGOS – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO – A Câmara 

Municipal delibera, por unanimidade, ratificar a Ordem de Pagamento nº 1275/2005, que pagou à ADV – 

Associação Desportiva de Vagos, a importância de 10 000,00 €, por conta do subsídio final a atribuir para o ano de 

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

--------- Mais  foi  deliberado,  unanimemente,  fixar  como  subsídio  final  para  o  corrente ano a importância de 

40 000,00 €, sendo a mesma destinada a :-----------------------------------------------------------------------------------------

--------- Competição profissional feminina – 15 000,00 €;----------------------------------------------------------------------

--------- Formação – 20 000,00 €; e-------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Competição profissional masculina – 5 000,00 €.----------------------------------------------------------------------

17 – CENTRO CULTURAL, DESPORTIVO E RECREATIVO DE COVÃO DO LOBO – ATRIBUIÇÃO 

DE SUBSÍDIO -  A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ratificar a Ordem de Pagamento nº 1255/2005, 

que pagou ao Centro Cultural, Desportivo e Recreativo de Covão do Lobo, na importância de 5 000,00 €, por conta 

do subsídio final a atribuir para a época 2004/2005.-----------------------------------------------------------------------------

--------- Mais foi deliberado, unanimemente, fixar como subsídio final para a época  2004/2005 a importância de – 

20 000,00 €, sendo a mesma destinada a:------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Competição – 7 500,00 €;--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Formação – 10 000,00 € ; e------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Manutenção de equipamento – 2 500,00.--------------------------------------------------------------------------------

18 – JUNTA DE FREGUESIA DE FONTE DE ANGEÃO – PEDIDO DE SUBSÍDIO – A Câmara municipal 

deliberou por unanimidade, retirar este ponto da Ordem de Trabalhos, por necessidade de esclarecimentos 

adicionais.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19 – JUNTA DE FREGUESIA DE CALVÃO – PEDIDO DE SUBSÍDIO – Presente o ofício da Junta de 

Freguesia de Calvão, nº 20/05, datado de 12/04/2005, a solicitar comparticipação por parte da Câmara Municipal, 

da despesa de execução de passeios na Rua da Fonte e Rua da Conceição, naquela freguesia.----------------------------



  

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade atribuir  o subsídio de 25 000,00 €, para execução das 

obras inscritas em Plano de Actividades da Câmara e que foram autorizadas pelo Sr. Presidente, bem como ratificar 

a referida autorização/delegação.----------------------------------------------------------------------------------------------------

20 – JUNTA DE FREGUESIA DE CALVÃO – PEDIDO DE SUBSÍDIO – Presente o ofício nº 21/05, datado 

de 12/04/2005, da Junta de Freguesia de Calvão a solicitar autorização para iniciar com a construção do novo 

fontenário no lugar de Canto de Calvão, em substituição do velho ali existente, bem como solicitar informação do 

procedimento a tomar.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, delegar na Junta de Freguesia a Execução da obra inscrita 

no Plano de Actividades 2005, sob a denominação “ Recuperação de Fontes na Freguesia de Calvão “, podendo a 

mesma ser executada por administração directa ou por empreitada, sendo esta por ajuste directo até  ao montante de 

25 000,00 € ou por convite até ao montante de 50 000,00 €.--------------------------------------------------------------------

--------- Oportunamente a Câmara Municipal deliberará a atribuição do subsídio, em função dos valores 

orçamentados.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21 – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VAGOS – SUBSÍDIO PARA BIBLIOTECA DA ESCOLA DO 1º 

CEB DA CARREGOSA – Presente o ofício nº 916, datado de 20/04/2005, do Agrupamento de Escolas de Vagos, 

que anexa ofício da EB1 da Carregosa, a solicitar contribuição para a implementação de uma biblioteca escolar.-----

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir ao Agrupamento de Escolas de Vagos, o subsídio 

de 250 00 €, destinado à implementação da biblioteca da Escola Básica nº 1 Carregosa.----------------------------------

22 – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VAGOS – SUBSÍDIO PARA BIBLIOTECA DA ESCOLA DO 1º 

CEB DA LAVANDEIRA – Presente o ofício nº 919, datado de 20/04/2005, do Agrupamento de Escolas de Vagos, 

que anexa  ofício da escola do 1º CEB da Lavandeira, a solicitar contribuição para a implementação de uma 

biblioteca escolar.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir ao Agrupamento de Escolas de Vagos, o subsídio 

de 250,00 €, destinado à implementação da biblioteca da Escola Básica nº 1 de Lavandeira.------------------------------

23 – ASSOCIAÇÃO CLUBE  “ MINInos ” DE VAGOS – I.M.M. – SALOU – BARCELONA – PEDIDO DE 

APOIO – Presente o ofício da Associação Clube “ MINInos ” de Vagos, informando que vão participar no 

Internacional Mini Meeting – Salon – Barcelona, a realizar nos dias 3, 4 e 5 de Junho e a solicitar autorização para 

ocupação do Largo do Município no próximo dia 2/6/2005 para exposição das viaturas, bem como a oferta de 

publicidade e propaganda.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, autorizar a ocupação do espaço solicitado junto ao 

Edifício dos Paços do Concelho e autorizar a oferta de propaganda/publicidade relativamente ao Clube e ao 

Município.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24 – GARÇA REAL, CLUBE DE VOO – PEDIDO DE SUBSÍDIO – Presente o ofício da Associação Garça 

Real, Clube de Voo, datado de 20/04/2005, a solicitar a atribuição de um subsídio para as actividades a levar a 

efeito no ano de 2005.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir um subsídio na importância de 1 000,00 €, 

destinado à realização da  “ 2ª Manga do Campeonato Nacional de Paramotor ”, a realizar na Praia do Areão, nos 

dias 4 e 5 de Junho próximo.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

25 – CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO – XVI RAID CICLOTURISTA/2005 – PEDIDO DE PARECER 



  

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

Jorge Manuel dos Santos Simões, datado de 22/04/2005, que deu parecer favorável à passagem pelo concelho de 

Vagos do “ XVI Raid Cicloturista/2005 a levar a efeito no dia 22 de maio de 2005, pelo Centro Cultural e 

Desportivo da C.A.C.I.A., de Aveiro.----------------------------------------------------------------------------------------------

26 – CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO – 31º PASSEIO MASCULINO DE CICLOTURISMO DA 

QUINTA DO PICADO  - PEDIDO DE PARECER – RATIFICAÇÃO – A Câmara Municipal delibera, por 

unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Vereador Dr. Jorge Manuel dos Santos Simões, datado de 22/04/2005, que 

deu parecer favorável à passagem pelo concelho de Vagos do “ 31º Passeio Masculino de Cicloturismo da Quinta 

do Picado  ”, que se realizou no dia 01/05/2005, organizado pela Associação dos Amigos do Carocho, da Quinta do 

Picado – Aveiro.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27 – FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE TÉNIS DE MESA – I TORNEIO ABERTO DE TÉNIS DE MESA 

DO “ CONCELHO DE VAGOS ” – Presente o ofício da Federação Portuguesa de Ténis de Mesa a informar que 

o Regulamento do I Torneio de Ténis de Mesa do Concelho de Vagos, foi aprovado.--------------------------------------

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

28 – CENTRO CULTURAL DESPORTIVO DE C.A.C.I.A. – PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO XVI 

CICLOTURISTA/2005 – Presente o ofício do Centro Cultural Desportivo C.A.C.I.A.,datado de 12/04/2005, a 

solicitar autorização para efectuarem neste concelho o percurso do XVI Raid Cicloturista/2005.------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, autorizar a passagem pelo concelho do XVI Raid 

Cicloturista/2005, a levar a efeito no dia 22/05/05.-------------------------------------------------------------------------------

29 – ESCOLA PROFISSIONAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DE VAGOS – 

ENVIO DE PROPOSTA DE PROTOCOLO – Presente o ofício nº 220/05, datado de 21/04/2005, referente à 

utilização da Quinta Pedagógica e o centro Hípico da Escola, aos utentes do “ Projecto Saltar Barreiras ”, deste 

Município.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar a proposta de Protocolo com a rectificação da sua 

cláusula II, no  sentido  de  fazer  constar  “ todos os utentes do Projecto Saltar Barreiras ” e  não  o  que  consta  da 

“ Instituição ”.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30 – MARIA CLARA JESUS BATISTA – PEDIDO DE SUBSÍDIO – A Câmara Municipal  deliberou, por 

unanimidade, retirar este ponto da Ordem de Trabalhos, por necessitar de esclarecimentos adicionais.-----------------

31 – CARLOS ALBERTO BARRETO – INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE – Presente o ofício de Carlos 

Alberto Barreto, residente em Salgueiro, a solicitar indemnização pelo acidente ocorrido no dia 25 de Dezembro de 

2004, pelas 20,45 horas, quando se deslocava do lugar de Verba para Salgueiro, ( na Rua da Barreira – Salgueiro ) e 

o seu veículo caiu num buraco existente na referida estrada, pretendendo o pagamento do valor comercial do 

veículo.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, notificar o Sr. Carlos Alberto Barreto para fazer prova no 

processo de que o valor comercial do carro é de 3 000,00 €, e solicitar ao Sr. Chefe de Gabinete do Presidente da 

Câmara que informe o que tiver por conveniente sobre o presente assunto, uma vez que foi o mesmo que tomou 

conhecimento imediato da situação.------------------------------------------------------------------------------------------------

32 – SINDUFLEX – SISTEMAS INDUSTRIAIS FLEXÍVEIS, LDA – AQUISIÇÃO DE LOTE DE 

TERRENO NA ZONA INDUSTRIAL – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade aprovar a candidatura à 



  

aquisição de um lote na Zona Industrial de Vagos, apresentada pela firma Sinduflex – Sistemas Industriais 

Flexíveis, Ldª , com sede em Cacia, para instalação da sua industria ( Portas, Contentores; Tratamento e 

Recuperação de Pisos Industriais ).------------------------------------------------------------------------------------------------- 

33 – 4ª ALTERAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS PARA O ANO DE 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 4ª alteração ao Plano Plurianual de Investimentos para 2005 que apresenta tanto nos reforços como nas 

anulações o montante de 65 000,00 €, 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 

do 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.-------------------------------------------------------

34 – 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 4ª alteração orçamental 

da despesa que apresenta tanto  nas inscrições como nas diminuições o montante de 9 500,00 €, 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.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

35 – JOÃO HENRIQUE MATOS CONDE – CONSUMO DE ÁGUA – RECLAMAÇÃO – A Câmara 

Municipal deliberou  por unanimidade, retirar este ponto da Ordem de Trabalhos, por necessitar de esclarecimentos 

adicionais.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

36 – MARCHAS POPULARES 2005 – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO – A Câmara Municipal delibera por 

unanimidade, atribuir o subsídio na importância de 4 000,00 € por freguesia e mais 250 ,00 € por cada marcha que 

desfile na Praia da Vagueira.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- As freguesias participantes nas Marchas Populares do corrente ano são as seguintes:----------------------------

--------- Calvão;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Covão do Lobo ;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Fonte de Angeão;------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Ouca;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Santo André de Vagos;-----------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Santo António de Vagos;---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Soza;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Vagos;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

37 – CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUEDA – PROVA DE CICLOTURISMO – PEDIDO DE PARECER – 

Presente o ofício nº 6660, de 03/05/2005, da Câmara Municipal de Águeda, que solicita parecer sobre a realização 

da prova acima mencionada, a realizar pela Associação Maçoidense de Recreio e Cultura, no dia 05/06/2005.--------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, informar que não vê qualquer inconveniente na realização 

do evento.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



  

38 – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS – A Câmara Municipal tomou conhecimento dos despachos 

efectuados  no âmbito das obras particulares no período de 22/04/2005 a 12/05/2005, cuja relação descriminada dos 

mesmos é dada aqui como inteiramente reproduzida e fica arquivada junto à minuta da presente reunião.--------------

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

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

B – ASSUNTOS DE OBRAS MUNICIPAIS  

1 – CONSTRUÇÃO DO RESERVATÓRIO DE COVÃO DO LOBO E CONDUTA ADUTORA – PROC. Nº 

6.2.2/2002  – Presente a informação técnica datada de 23/03/2005, na qual dá a conhecer que foram solicitadas 

alterações  ao equipamento electromecânico, necessárias para a compatibilização dos reservatórios em construção, 

com o sistema existente na ETA de Carvalhais – Reservatórios do Ervedal, pelo que vão existir trabalhos a mais no 

valor de 48 187,01 € e trabalhos a menos no valor de 12 810,15 €.------------------------------------------------------------

---------  A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar os trabalhos a mais e a menos, respectivamente 

nas importâncias de 48 187,01 € e 12 810,15 €, acrescidos de IVA, de acordo com a informação técnica.-------------- 

2 – CONSTRUÇÃO DO RESERVATÓRIO DE COVÃO DO LOBO E CONDUTA ADUTORA – PROC. Nº 

6.2.2/2002 – Presente o ofício da firma Leirislena, Sociedade de Construções, S. A., empreiteiro da obra 

mencionada em epígrafe, a solicitar a prorrogação do prazo para entrega da obra , por mais 90 dias. A Câmara 

Municipal tendo em conta a informação  prestada pela técnica superior, datada de 15/04/2005, bem como o parecer 

do Chefe de Divisão de Infraestruturas datado de 26/04/2005, delibera, por unanimidade, aprovar a prorrogação do 

prazo solicitado nos termos do mencionado no parecer do C.D. de Infraestruturas datado de 26/04/2005.--------------

3 – DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS  NA EN 333-1, NO BOCO E OUCA – PROC. Nº 6.2.2-03/2003 – 

Presente a informação técnica datada de 18/01/2005, dando a conhecer que foi solicitado ao empreiteiro da obra 

supramencionada proposta de trabalhos a mais para a execução das caixas de intercepção CI1 e CI2 na passagem do 

IC1 (A17) de acordo com os pormenores fornecidos, tendo o empreiteiro apresentado proposta para o pretendido e 

uma proposta alternativa.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Fiscalização entende que os preços apresentados são excessivamente elevados, apresentando para ambas 

as situações a estimativa das quantidades de trabalho necessários e respectivos preços que entende serem os 

adequados, emitindo nestas condições parecer favorável à solução alternativa com anéis pré-fabricados de betão 

armado.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Informa ainda que não vê inconveniente na proposta alternativa, com os preços propostos pela fiscalização, 

desde que seja garantida a ligação entre a sapata e o 1º anel de betão, uma vez que o pormenor apresentado não é 

esclarecedor. Se a Câmara Municipal aprovar a proposta alternativa com os preços propostos pela fiscalização, 

existem trabalhos a mais no valor de 6 043,44 €.---------------------------------------------------------------------------------

---------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar a proposta alternativa com os preços propostos 

pela Fiscalização, na importância de 6 043,44 €, mais IVA.--------------------------------------------------------------------

4 – AMPLIAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DA ESCOLA PRÉ-PRIMÁRIA DE SANTA CATARINA – PROC. 

Nº 08/2004 – AUTO DE RECEPÇÃO PROVISÓRIA – Presente o auto de recepção provisória da obra 

mencionada em epígrafe, tendo a Câmara Municipal deliberado, por unanimidade, homologá-lo.-----------------------

5 – CONSTRUÇÃO DA PISCINA DE ALTA COMPETIÇÃO – POSSE ADMINISTRATIVA DA OBRA: -

A Câmara  Municipal delibera, por unanimidade, rescindir com a firma Ventura & Pires – Engenharia Construções, 



  

S.A., o contrato da obra mencionada em epígrafe, e, tomar posse administrativa da obra, por falência do 

empreiteiro, bem como notificar da deliberação o Administrador Judicial e o Governo Civil de Aveiro e a empresa, 

de acordo com o parecer jurídico datado de 18/04/2005.------------------------------------------------------------------------

6 – CONSTRUÇÃO DA PISCINA DE ALTA COMPETIÇÃO – 2ª FASE – ABERTURA DE CONCURSO 

PÚBLICO -  A Câmara Municipal delibera por unanimidade, aprovar o Programa de Concurso, Caderno de 

Encargos e Projecto de Execução e abrir concurso público para a obra mencionada em epígrafe, com referência a 

todos os trabalhos que faltam realizar.---------------------------------------------------------------------------------------------

7 – CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE VAGOS – POSSE ADMINISTRATIVA DA OBRA – 

A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, rescindir com a firma Ventura & Pires – Engenharia & 

Construções, S.A., o contrato da obra mencionada  em epígrafe, e, tomar posse administrativa da obra, por falência 

do empreiteiro, bem como notificar da deliberação o Administrador Judicial e o Governo Civil de Aveiro e a 

empresa, de acordo com o parecer jurídico datado de 18/04/2005.------------------------------------------------------------     

C - OBRAS PARTICULARES   

1 – MANUEL AUGUSTO SIMÕES OLIVEIRA CONDE – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC. 36/05  – 

Presente o processo de Informação Prévia nº 36/2005, de que é requerente Manuel Augusto Simões Oliveira Conde, 

residente no lugar de Pardeiros, Santa Catarina, que solicita informação prévia para construção de uma moradia 

unifamiliar, anexos e muros, num seu terreno sito no referido lugar de Pardeiros.------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o requerido nas condições da informação técnica 

datada de 06/04/2005.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 – ANTÓNIO AUGUSTO DA ROCHA – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC. 56/2004 – O Processo 

respeitante ao presente ponto da ordem do dia, foi retirado, em virtude  de já ter sido submetido a deliberação da 

Câmara Municipal em reunião de 11/03/2005.------------------------------------------------------------------------------------ 

3 – PAULO JORGE DOS SANTOS ROCHA – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC. Nº 40/05 – Presente o 

processo de Informação Prévia nº 40/2005, de que é requerente Paulo Jorge dos Santos Rocha, residente em Vagos, 

que solicita informação prévia para construção de uma moradia unifamiliar, num prédio que possui em Salgueiro, 

Soza.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o requerido nas condições da informação técnica 

datada de 06/04/2005.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4 – LICINIO TOMÁS DE ALMEIDA – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC. Nº 21/05 – Presente o processo de 

Informação Prévia nº 21/2005, de que é requerente Licinio Tomás de Almeida, residente em Fonte de Angeão, que 

solicita  informação prévia para construção de uma moradia, num seu terreno sito no referido lugar de Fonte de 

Angeão.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o requerido nas condições da informação técnica 

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

5 – FERNANDO ILIDIO FERREIRA – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC. Nº 19/05 – Presente o processo de 

Informação Prévia nº 19/2005, de que é requerente Fernando Ilídio Ferreira , residente na Vila de Vagos, que 

solicita informação prévia para construção de uma moradia e anexos e respectivo destaque, num terreno sito na Rua 

das Matas, na Vila de Vagos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar a informação prévia da construção da habitação e 



  

o destaque, nos termos da informação técnica datada de 29/03/2005.---------------------------------------------------------

6 – MARIA DA GRAÇA DOS SANTOS FERREIRA – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC. 60/05- Presente o 

processo de informação prévia nº 60/05, de que é requerente Maria da Graça dos Santos Ferreira residente no lugar 

de Fermentelos, Águeda, que pretende instalar um quiosque para venda de bolos regionais, na Praia da Vagueira.---

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar a localização do quiosque de acordo com a 

informação técnica datada de 20/04/2005.-----------------------------------------------------------------------------------------

7 – ARMANDO DA SILVA BARTOLOMEU – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC. 39/2004 – Presente o 

processo de informação prévia nº 39/2004 de que é requerente Armando da Silva Bartolomeu, residente em Oiã, 

Oliveira do Bairro, solicitando a informação prévia para a instalação de uma Agência Funerária e escritório, numa 

construção existente na Vila de Vagos ( Rua António Carlos Vidal ).---------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o requerido nos termos da informação técnica 

datada de 14/02/2005.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8 – DAVID RAIMUNDO – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC. Nº 15/05 – Presente o processo de informação 

prévia nº 15/2005, de que é requerente David Raimundo, residente no lugar da Lomba, Santo António de Vagos, 

para construção de uma moradia e anexos no referido lugar.-------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o requerido nos termos da informação técnica 

datado de 07/04/2005.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9 – MANUEL DE OLIVEIRA CLARO E FRANCISCO TEIXEIRA – CONSTRUÇÃO EM PARCELA A 

DESTACAR – PROC. 28/04 – Presente o processo de destaque nº 28/2004 de que são requerentes Manuel de 

Oliveira Claro e Francisco Teixeira, residente no lugar do Fontão, que requerem o destaque de uma parcela  de 

terreno para construção de uma moradia unifamiliar, num seu prédio sito no referido lugar do Fontão.-----------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o destaque nos termos da informação técnica 

datada de 06/04/2005.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10 –TONY MANUEL DOMINGOS SANTOS E MARIA GRAÇA NEVES SIMÕES – CONSTRUÇÃO EM 

PARCELA A DESTACAR – PROC. 02/05 – Presente o processo de destaque nº 02/2005, de que são requerentes 

Tony Manuel Domingos Santos e Maria Graça Neves Simões, residentes no lugar de Canto de Calvão  e no lugar 

das Vergas, respectivamente, que requerem o destaque de uma parcela, num terreno que possuem no lugar de 

Calvão.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o destaque de acordo com a informação técnica 

datada de 25/02/2005.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11 – ÁUREA MARIA DE JESUS ROSETE – EMISSÃO DE CERTIDÃO – Presente o requerimento de Áurea 

Maria  de Jesus Rosete, residente na Figueira da Foz, que requer na qualidade de comproprietário do prédio sito em 

Fonte de Angeão que seja emitida nova certidão de destaque com as confrontações rectificadas.------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, emitir a certidão rectificada, informando os proprietários.- 

D – DIVERSOS  

1 – COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS EM VAGOS – Na 

sequência da legislação publicada, Lei nº 14/2004, de 8 de Maio, há necessidade de se proceder à criação da 

Comissão Municipal da Defesa da Floresta contra Incêndios de Vagos.----------------------------------------------------- 



  

--------- A Câmara municipal delibera, por unanimidade , solicitar à Assembleia Municipal e demais entidades 

previstas no artº 5º da Lei nº 14/2004, de 8 de Maio, a indicação dos seus representantes, para composição da 

referida comissão.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 – INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL – INICIATIVAS  LOCAIS DE 

EMPREGO – ANGELINA SORAES DA SILVA E ANTÓNIO CARLOS DA SILVA – Presente o ofício 

datado de 14/04/2005, referência DC.EAV/3.7.01.00/1342, a solicitar parecer sobre o interesse local e regional da 

ILE – Iniciativa Local de Emprego em que são promotores Angelina Maria Soares da Silva e António Carlos da 

Silva, da Sociedade Brisas de Vagos – Comércio de Pão e Pastelaria, Ldª.---------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, dar parecer favorável e considerar de interesse local e 

regional a  ILE de que são promotores Angelina Maria Soares da Silva e António Carlos da Silva , da Sociedade 

Brisas de Vagos – Comércio de Pão e Pastelaria, Ldª.---------------------------------------------------------------------------

3 – GATICÃO – ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DOS ANIMAIS ABANDONADOS – SUBSÍDIO – Presentes 

dois ofícios da Gaticão – Associação dos Amigos dos Animais Abandonados, a solicitar alimentação e 

medicamentos veterinários para os animais recolhidos no concelho de Vagos.----------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir um subsídio na importância de 500,00 €, para 

aquisição dos medicamentos e alimentação dos caninos recolhidos neste concelho.---------------------------------------- 

--------- Mais foi deliberado, unanimemente, ordenar aos serviços que procedam à aquisição de uma grelha e um 

frigorífico para o Canil Municipal.-------------------------------------------------------------------------------------------------

E – EXTRAS  

1 – ALTERAÇÃO DA DATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA E PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL A 

REALIZAR NO DIA 27 DE MAIO DE 2005 – Atendendo a que no próprio dia 26 de Maio é Feriado Nacional e 

tendo em conta o impedimento da parte de alguns membros do Executivo Municipal para estarem presentes na 

reunião do dia 27, pelo que não existirá quorum para a realização da reunião, a Câmara Municipal delibera por 

unanimidade, antecipar a reunião pública do mês de Maio para o dia 25, à mesma hora e local do costume.-----------

--------- Mais se delibera, notificar desta deliberação o Sr. Vereador Dr. Carlos Fernandes Roseiro Bento, por não 

estar presente nesta reunião, considerando-se notificados todos os membros presentes, bem como afixar editais para 

conhecimento público.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 – COMISSÃO DE FESTAS DO DIVINO ESPÍRITO SANTO E NOSSA SENHORA DE VAGOS – 

CEDÊNCIA DE PALCO E CEDÊNCIA DE ESPAÇO JUNTO AO CENTRO DE SAÚDE – Presentes os 

ofícios da Comissão de Festas supra mencionada, a solicitar a cedência de um palco para ser utilizado no período 

das festas da Vila, bem como a cedência e autorização para a utilização do espaço fronteiriço ao Centro de Saúde de 

Vagos para montagem de tendas de comerciantes/feirantes.--------------------------------------------------------------------

---------A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, autorizar a cedência do palco propriedade do Município e 

autorizar a utilização do espaço fronteiriço ao Centro de Saúde de Vagos.--------------------------------------------------- 

--------- 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 15,00 horas.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


