
ACTA Nº 10 

Acta da Reunião Ordinária  do dia 25 de Maio de 2005 

--------- No dia 25 de Maio 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.---- 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA: 

--------- Antes de se entrar no período da Ordem do Dia o Sr. Vereador Dr. João Paulo Martins Neta, questionou o 

Sr. Presidente da Câmara sobre o seguinte:----------------------------------------------------------------------------------------

--------- 1 - Quanto tempo demoram os processos de licenciamento de Obras particulares e licenças de utilização, e 

os motivos que levam a que os licenciamentos sejam sujeitos a prazos superiores ao previsto.---------------------------

--------- O Sr. Presidente informou o Sr. Vereador que os Serviços do Departamento de Urbanismo, prestariam o 

devido esclarecimento por escrito.--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- 2 – Quanto à cedência dos Autocarros da Cultura e Desporto da Câmara Municipal, quais as normas que 

regem a sua cedência.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- O Sr. Vereador Dr. Jorge Manuel dos Santos Simões informou que os utilizadores apenas pagam o gasóleo, 

uma vez que o motorista e tudo o resto é da competência da Câmara Municipal.-------------------------------------------

--------- O Sr. Presidente disse ainda ao Sr. Vereador que se sobre o assunto houver qualquer reclamação, a mesma 

deve ser feita por escrito por forma a poder-se actuar.---------------------------------------------------------------------------    

ORDEM DO DIA 
A - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 

1 - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA - Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 24 de 

Maio de 2005, o qual acusa um saldo em dinheiro de 620.326,78 €, a Câmara Municipal dele tomou conhecimento.- 

2 – LEGISLAÇÃO PUBLICADA------------------------------------------------------------------------------------------------

- Decreto-Regulamentar nº 37/2005, de 10 de Maio – Estabelece as normas para a colocação de protecção nas 

guardas de segurança semiflexíveis existentes nas vias públicas, integradas ou não na rede rodoviária nacional, 

contemplando a prespectiva de segurança dos utentes de veículos de duas rodas a motor.--------------------------------- 

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

Presente o auto de notícia de contra-ordenação nº 19/05, levantado pela Equipa de Protecção da Natureza e 

Ambiente da  Guarda Nacional Republicana de Aveiro, contra Maria Emília Miranda Almeida, residente na Rua do 

Repouso, em Ponte de Vagos, proprietária de uma “ Oficina Auto e Pintura ”, sita no referido lugar, em virtude da 

mesma não possuir licença de utilização.------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

4 – CARLOS MIGUEL MARTINS E SILVA E FERNANDO DE JESUS SIMÕES – LICENÇA PARA 

PROVA DESPORTIVA, EM SANCHEQUIAS – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o 

pedido formulado por Carlos Miguel Martins e Silva e Fernando Jesus Simões, residentes respectivamente, em 



  

Sanchequias e Vergas do Sul, para realizarem uma prova desportiva, tipo Rally com motas, no lugar de 

Sanchequias, no dia 19 de Junho de 2005, das 9,00 horas às 20,00 horas.---------------------------------------------------- 

5 – EDP DISTRIBUIÇÃO – ENERGIA S. A. – ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA PONTE DE FAREJA À 

PEDRICOSA – Presente o ofício da E.D.P. – Distribuição – Energia, S.A., nº 476/05/UR03BL, datada de 

24/04/05, a comunicar que a comparticipação da Câmara Municipal, na obra em epígrafe é de 538,70 €, mais IVA.-

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ordenar a execução da obra e efectuar o pagamento.--------

6 – CRAC – CENTRO RECREATIVO E ACÇÃO CULTURAL – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO – A 

Câmara Municipal delibera, por unanimidade, retirar este ponto da Ordem de Trabalhos, por necessitar de 

esclarecimentos adicionais.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

7 – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE 

ENSINO BÁSICO DE PONTE DE VAGOS – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO – Presente o ofício da 

Associação mencionada em epígrafe, datada  de 19/05/05, a solicitar subsídio para a compra de uma fotocopiadora 

para a Escola do 1º CEB de Canto de Baixo.--------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir o subsídio na importância de 250,00 €, para 

aquisição da fotocopiadora.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8 – ASSOCIAÇÃO DE TÉNIS DE MESA DE AVEIRO – PEDIDO DE CEDÊNCIA DO PAVILHÃO 

MUNICIPAL – X TORNEIO ABSOLUTO DO DISTRITO DE AVEIRO – Seguidamente foi presente o ofício 

da Associação de Ténis de Mesa de Aveiro, dando conhecimento que o torneio mencionado em epígrafe se vai 

realizar no dia 26/6/2005 e não no dia 19/06/2005, pelo que solicitam a cedência do Pavilhão Municipal para o dia 

26.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, autorizar a cedência do Pavilhão Municipal para a 

realização do torneio, no dia 26/06/2005.------------------------------------------------------------------------------------------ 

9 – HORAS EXTRAORDINÁRIAS – Conforme determina o Decreto-Lei nº 259/98, de 18 de Agosto, artº 27º, nº 

5, que abaixo se transcreve, a  Câmara Municipal delibera, por unanimidade,  que os limites fixados nos nºs 1 e 2, 

do referido artigo e diploma, para trabalho extraordinário dos funcionários desta Autarquia possa ser ultrapassado 

nas seguintes situações, no corrente ano:------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Reparações nas condutas de abastecimento de água;-------------------------------------------------------------------

--------- Recolha do lixo;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Apoio logístico e eventos ocasionais organizados pela Câmara Municipal ou por ela patrocinados, tais 

como, marchas populares, feira do livro, festas tradicionais, exposições, espectáculos, provas desportivas, etc.;------

--------- Limpeza da praia e parques de merendas;--------------------------------------------------------------------------------

--------- Em todas as acções de apoio aos Serviços Municipais de Protecção Civil;-----------------------------------------

--------- Transportes colectivos;-----------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Em Serviços urgentes e inadiáveis de manifesto interesse público.--------------------------------------------------

--------- Em todas as situações acima previstas, os Encarregados ou Chefe de Serviços terão de requisitar e 

confirmar a sua execução, conforme determinação superior do Senhor Presidente da Câmara.---------------------------

--------- Transcrição do nº 5º, do artº 27º, do Decreto-Lei nº 259/98, de 18 de Agosto: “ Na Administração Local, os 

limites fixados nos nºs 1 e 2, do presente artigo podem ser ultrapassados quando se trate de pessoal administrativo 

ou auxiliar que preste apoio às reuniões ou sessões dos Orgãos Autárquicos, bem como motoristas, telefonistas e ou 



  

outro pessoal auxiliar ou operário, cuja manutenção em serviço seja expressamente fundamentada e reconhecida 

com indispensável ”.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

10 – SÍLVIA DE LURDES DA SILVA COSTA – INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE – Presente o ofício de 

Sílvia de Lurdes da Silva Costa, residente em Mira, datado de 24 de Fevereiro de 2005, a solicitar a reapreciação do 

seu processo referente ao pedido de indemnização pelo acidente ocorrido no dia 1 de Março de 2004 na Estrada 

Florestal nº 1 por falta de sinalização das obras de saneamento realizadas pela SIMRIA.----------------------------------

--------- No seguimento das deliberações tomadas pela Câmara Municipal de 27/08/2004 e 12/11/2004, a Câmara 

Municipal delibera, por unanimidade, indeferir o pedido porquanto a Estrada não se acha sobre a Jurisdição 

Municipal, mas sim da Direcção Geral dos Recursos Florestais e o dono da obra é a SIMRIA, logo nenhuma 

responsabilidade cabe à Autarquia no presente acidente e danos.--------------------------------------------------------------

--------- Mais foi deliberado unanimemente, notificar a Direcção Geral dos Recursos Florestais para a presente 

situação e alertar para a necessidade de beneficiação/pavimentação da Estrada Florestal nº 1, Estrada Florestal da 

Lomba e Estrada Florestal de Calvão, face ao seu mau estado de conservação.---------------------------------------------- 

11 – 5ª 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 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, ratificar a 5ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos para o ano de 2005 que apresenta tanto 

nas Inscrições como nas Diminuições o montante de 2 000,00 €, documento constituído por uma folha, assinado e 

rubricado pela Câmara Municipal o qual se dá aqui como inteiramente reproduzido para todos os efeitos 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.------------------------------- 

12 – 5ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA 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 5ª Alteração 

Orçamental da Despesa para o ano de 2005 que apresenta tanto nas Inscrições como nas Diminuições o montante de 

6 000,00 €, documento constituído por uma folha, assinado e rubricado pela Câmara Municipal o qual se dá aqui 

como inteiramente reproduzido para todos os efeitos  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.--------------------------------------------------------------------------------------------

13 – ALTERAÇÃO DE DATA DA PRIMEIRA REUNIÃO DA  

CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE JUNHO – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, Alterar a data 

da reunião ordinária a realizar no dia 10/06/2005, em virtude deste dia ser “ Feriado Nacional ”. Assim a reunião 

Ordinária realizar-se-á no dia 09/06/2005.-----------------------------------------------------------------------------------------

--------- Mais foi deliberado, unanimemente, dar conhecimento da presente alteração ao Sr. Vereador Dr. Carlos 

Fernandes Roseiro Bento.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14 – RIAVAGOS – CONSTRUÇÕES, LDA- Tendo presente os ofícios da Riavagos – Construções, Ldª, de 19 e 

23 de Maio corrente, documentos que se dão aqui como inteiramente reproduzidos e cuja cópia fica arquivada no 

presente livro de actas, bem como informação e anexos I e II, a Câmara Municipal delibera efectuar o pagamento 

da dívida à referida firma, nos seguintes termos:-------------------------------------------------------------------------------- 



  

---------“1 – Pagamento da dívida em 60 (sessenta ) prestações semestrais vencendo-se a primeira 2 (dois) anos após 

a outorga do presente acordo;--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- 2 – Pagar uma taxa de juro equivalente à taxa “ Euribor ” acrescida do spread de 0,875%, com 

arredondamento para 1/8 do ponto percentual superior;-------------------------------------------------------------------------

--------- 3 – Com possibilidade de amortização total ou parcial, a todo o tempo, da quantia em dívida;------------------

--------- 4 – Fixar-se o valor da dívida na data de 31 de Maio de 2005, em 3 922 613,62 €;--------------------------------

--------- 5 - Submeter à Assembleia Municipal de 9 de Junho próximo a autorização para a presente proposta de 

acordo para pagamento da dívida;--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- 6 – Autorizar a Riavagos – Construções, Ldª e ceder a sua posição contratual a terceiros, se assim o 

entender ”;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- A presente deliberação foi aprovada por maioria, com 4 votos a favor ( do Sr. Presidente e dos Srs. 

Vereadores Mário Reis Pedreiras, Dr. Jorge Manuel dos Santos Simões e António José Ferreira da Graça ) 1 voto 

contra ( do Sr. Vereador Dr. João Paulo Martins Neta ) e 1 abstenção (do Sr. Vereador Álvaro de Almeida Rosa ). 

Declaração de Voto do Sr. Vereador Dr. João Paulo Martins Neta: “ Voto contra porque não fica assegurado 

nesta deliberação que a Câmara Municipal demonstra intenção de pagar as dívidas assim que venda os terrenos do 

Areão/Sul. Na realidade estamos a contratar um empréstimo de 4 000 000,00 € que esgotaram a capacidade de 

individamento da Câmara Municipal, não demonstrando a Câmara Municipal, nesta deliberação, vontade expressa 

de alterar essa situação ”.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15 – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS – A Câmara municipal tomou conhecimento dos despachos 

efectuados no âmbito das obras particulares no período de 13/05/2005 a 24/05/2005, cuja relação descriminada dos 

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

16 – 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.-------------------------------------------------- 

B – ASSUNTOS DE OBRAS MUNICIPAIS – 

1 – DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS NA EN 335, EM SALGUEIRO – PROC. Nº 6.2.2–15/2004 – 

Presente a informação técnica datada de 03/05/2005, a dar a conhecer que na obra de Drenagem de àguas Residuais 

na En 335, em Salgueiro, grande parte das caixas de ramal encontram-se danificadas, sendo necessário a sua 

reparação. Informa ainda que propõe o empreiteiro a substituição de todas as caixas, pelo que existem trabalhos a 

mais no valor de  9 930,00 €.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

9 930,00 €, mais IVA, bem como, dispensar ao abrigo do nº 3, do artº 45º, do Decreto-Lei nº 59/99, de 2 de Março, 

o estudo realizado por entidade externa e independente, previsto no nº 2 do referido artigo e Decreto-Lei.------------- 

C – ASSUNTOS DE OBRAS PARTICULARES –  

1 – NOVAGRO – AGRO-PECUÁRIA DA VALENTA, LDA – EXPLORAÇÃO DE AREIAS – PROC. Nº 

3/2002 – Estando em consulta pública o Estudo de Impacto Ambiental para a exploração de inertes da pedreira da 

Pedricosa, cuja requerente é a firma Novagro –Agropecuária da Valenta, Ldª, a Câmara Municipal delibera, por 

maioria, com 4 votos a favor ( do Sr. Presidente da Câmara e dos Senhores Vereadores, Mário Reis Pedreiras, Dr. 

Jorge Manuel dos Santos Simões e António José Ferreira da Graça) e dois votos contra ( dos Srs. Vereadores Dr. 

João Paulo Martins Neta e Álvaro de Almeida Rosa ), nas seguintes condições:--------------------------------------------



  

--------- 1 – Atento o interesse público que reveste o património do Convento da Pedricosa e da Capela de Santo 

António, que estes imóveis sejam recuperados e preservados com o perímetro de segurança adequado;----------------

--------- 2 – Atento o interesse público que reveste o recurso hídrico da Fonte do Vale das Murtas ( Fonte da 

Pedricosa ), que à mesma seja assegurado perímetro de protecção e assegurada a eliminação de quaisquer poeiras 

ou resíduos provenientes da exploração, uma vez que os percursos a utilizar se acham construídos em areias ou 

tout-venant, devendo aos mesmos ser-lhe dada impermeabilização;-----------------------------------------------------------

---------3 – Salvaguardar em face do interesse público da flora protegida por lei, tais como sobreiros.------------------- 

2 – FAUSTO CALADO NEVES, HUMBERTO CALADO NEVES E MARIA CÁRMINA CALADO NEVES 

– DESTAQUE DE PARCELA – PROCº Nº 3/2002 – Presente o processo de destaque  nº 3/2002, de que são 

requerentes Fausto Calado Neves, Humberto Calado Neves e Maria Cármina Calado Neves, solicitando a 

desistência do processo aprovado em 04/08/2003, bem como apresentar novo processo de destaque para o mesmo 

prédio, sito na Vila de Vagos, sendo a parcela agora a destacar, a parcela que confronta a Poente com a “ Rua 

Carvalho e Maia ” e a sobrante a parcela que confronta a Nascente com a “ Rua António Carlos Vidal ”.------------- 

A Câmara Municipal, delibera, por unanimidade, deferir a desistência do destaque aprovado em 04/08/2003, bem 

como deferir o pedido de destaque conforme o solicitado em 11/02/2005, de acordo com as informações técnicas 

datadas, respectivamente, de 13/05/2005 e 31/03/2005.-------------------------------------------------------------------------

3 – PLANO INTERMUNICIPAL DA RIA – DISCUSSÃO PÚBLICA – A Câmara Municipal tomou 

conhecimento que o Plano Intermunicipal da Ria ( UNIR@RIA ) vai estar exposto, para efeitos de consulta pública, 

no período compreendido entre o dia 16 de Maio e 20 de Julho de 2005.---------------------------------------------------- 

 E - EXTRAS                                                                                                                                                                 

1 – ALCATROAMENTO DO ACESSO NORTE PARA A PRAIA DA VAGUEIRA – PROC. Nº 6.2.2- 

05/2004 – ADJUDICAÇÃO: Presente o Relatório da Comissão de Análise da Proposta com referência à obra 

supramencionada, datado de 28/04/2005, propondo a adjudicação ao concorrente “ Consórcio ” Manuel Vieira 

Bacalhau, Ldª/José Manuel Vieira Saraiva, pelo montante de 125 877,90 €, em virtude de face aos critérios 

definidos no programa de concurso, ser a proposta mais vantajosa.----------------------------------------------------------- 

--------- A Câmara Municipal, delibera, por unanimidade, adjudicar ao Consórcio Manuel Vieira Bacalhau, Ldª/José 

Manuel Vieira Saraiva, a obra de “ Alcatroamento do Acesso Norte para a Praia da Vagueira ”, pela importância de 

125 877,90 €, mais IVA, de acordo com o Relatório da Comissão de Análise de Propostas.------------------------------

2 – ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VAGOS – PEDIDO DE SUBSÍDIO –Presente o 

ofício nº 75/PD/2005, datado de 18/05/2005, da Associação supramencionada, a dar  conhecimento que o Serviço 

Nacional de Bombeiros e Protecção Civil contemplou a Associação com um subsídio no valor de 80 000,00 € para 

aquisição de um veículo florestal de combate a incêndios, que após consultas efectuadas no mercado o mesmo tem 

um custo de 110 000,00 €. De acordo com o estipulado no protocolo assinado entre a Câmara Municipal e a 

Associação a diferença de valores deve ser assegurada pela Autarquia.-------------------------------------------------------

-------- Solicitam ainda a atribuição de um subsídio  destinado à aquisição de duas viaturas ligeiras contra incêndio 

urbano e florestal.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir o subsídio na importância de 65 000,00 €, pago 

em quatro tranches, sendo a primeira paga em Dezembro de 2005, no valor de 20 000,00 € e as restantes no valor 

de 15 000,00 €, cada, pagas em Janeiro, Fevereiro e Março de 2006, conforme plano de pagamentos proposto pela 



  

Associação.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 – ESCOLA PRÉ-PRIMÁRIA DA QUINTÃ – DECLARAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO – Face à 

necessidade de ampliar e beneficiar a Escola Pré-Primária da Quintã, e na sequência da ampliação proposta ser feita 

para Sul, ocupando área correspondente à Reserva Agrícola Nacional ( RAN )  a Câmara Municipal delibera, por 

unanimidade, declarar de interesse público a referida ampliação em virtude de não existir alternativa técnica 

económicamente viável para a sua localização dentro do perímetro urbano já que:-----------------------------------------

--------- 1 – A obra em questão representa a ampliação de um edifício já existente;-----------------------------------------

--------- 2 – A ampliação para nascente implicaria a ocupação do acesso viário;---------------------------------------------

--------- 3 – A ampliação para poente implicaria a ocupação indesejável do recreio da Escola do 1º CEB.--------------

4  - ESCOLA PRÉ-PRIMÁRIA DA GAFANHA DA BOA-HORA – A Câmara  tomou conhecimento de que a 

ampliação e beneficiação da Escola Pré-Primária da Gafanha da Boa-Hora, implica a Alteração do Plano de 

Pormenor da Gafanha da Boa-Hora ( correcção ao quadro lotes ).-------------------------------------------------------------

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

APRESENTAÇÃO DE CONTAS – Presente o ofício da Comissão de Festas mencionada em epígrafe, que anexa  

as contas da Festa do corrente ano.-------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara  Municipal  tomou  conhecimento  e  delibera,  por  unanimidade,  atribuir  o  subsídio  final  de 

16 932,00 €.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Mais se delibera, reconhecer e louvar o bom trabalho desempenhado pela Comissão de Festas/2005.---------

Declaração de Voto do Sr. Vereador Dr. João Paulo Martins Neta: “ Gostava de felicitar a Comissão de Festas 

pela organização do evento que em minha opinião dignificou  a vila e o concelho e reconhecer através do esforço e 

da dedicação dos membros que a constituíram foi possível realizar todos os eventos, poupando a Câmara Municipal 

a grande parte do esforço financeiro a que se tinha comprometido. É por isso de louvar a sua actuação”.---------------

Declaração de Voto do Sr. Vereador Álvaro de Almeida Rosa: “ Subscrevo a declaração de voto do Sr. 

Vereador Dr. João Paulo Martins Neta ”.------------------------------------------------------------------------------------------

Declaração de Voto do Sr. Vereador Dr. Jorge Manuel dos Santos Simões: “ Louvo e dou os parabéns pelo 

trabalho realizado e o esforço da Comissão de Festas na realização do evento ”.-------------------------------------------- 

6 – PLANO DE PORMENOR DA GAFANHA DA BOA-HORA – ALTERAÇÃO SUJEITA A REGIME 

SIMPLIFICADO – Presente o processo referente à alteração sujeita a Regime Simplificado do Plano de Pormenor 

da Gafanha da Boa-Hora.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar a proposta de alteração sujeita a Regime 

Simplificado do Plano de Pormenor mencionado em epígrafe, de acordo com a proposta apresentada pelo 

Departamento de Urbanismo, a qual se dá aqui como reproduzida e fica anexa à presente acta.--------------------------

--------- Mais foi deliberado, unanimemente, submeter a proposta a aprovação da Assembleia Municipal.--------------

7 – FRANCISCO DE JESUS SEROTO MARTINS – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC. Nº 33/ 05- Presente 

o processo de informação prévia mencionada em epígrafe, de que é requerente Francisco de Jesus Seroto Martins, 

residente na Quinta da Valenta, Ilhavo, a solicitar informação prévia sobre a possibilidade de alteração da 

construção existente no lote nº 1, da Urbanização do S. João, sita na Vila de Vagos.---------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido de acordo com a informação técnica 

datada de 20/05/05.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



  

8 – PAULA MARIA DA ROCHA CUSTÓDIO – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC. Nº 32/05 – Presente o 

processo de informação prévia nº 32/05, de que é requerente Paula Maria da Rocha Custódio, residente na Vila de 

Vagos, a solicitar informação prévia para construção de uma moradia, anexos e respectivo destaque, num terreno 

sito em Vagos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido de acordo com a informação técnica 

datada de 20/05/05.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9 – SILVÉRIO FERREIRA LOURO – PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXA DE OCUPAÇÃO – Presente o 

requerimento de Silvério Ferreira Louro, residente em Vagos que solicita a isenção da taxa de ocupação de espaço 

público, na área envolvente à parcela 46 do Plano de Pormenor da Corredoura, uma vez que vai proceder à 

construção  de  um edifício na referida parcela. O pedido de isenção resulta de parte do terreno ( Praça da 

Corredoura ), ser compropriedade da Câmara Municipal e do próprio.-------------------------------------------------------

---------  A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, isentar a correspondente taxa de ocupação pelo espaço 

que vai utilizado pelo requerente, uma vez que o mesmo se acha em regime de compropriedade com a Câmara 

Municipal, a sua parte na compropriedade é superior ao espaço que vai utilizar com a construção autorizada e que o 

mesmo já aceitou ceder gratuitamente à Autarquia, enquanto não se operar a necessária cedência.----------------------

--------- Aos Serviços Técnicos e Jurídico para determinarem a necessária cedência deverá ser efectuada por 

escritura pública ou se decorre do processo de autorização de urbanização e construção.----------------------------------

10 – MARIA ISABEL CRUZ DIONÍZIO VIEIRA – CONSTRUÇÃO EM PARCELA A DESTACAR – 

PROC. Nº 5/2005 – Presente o processo de destaque nº 5/2005, de que é requerente Maria Isabel Cruz Dionízio 

Vieira, residente em Vagos, que requer destaque de uma parcela de terreno, num prédio sito em Vagos.---------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido, de acordo com as informações técnicas 

datadas de 31/03/05 e 20/05/05.----------------------------------------------------------------------------------------------------

11 – VICTOR MANUEL DA ROCHA VIEIRA E CÉSAR VIEIRA RESENDE – CONSTRUÇÃO EM 

PARCELA A DESTACAR – PROCº Nº 06/2005 – Presente o processo de destaque nº 06/2005, de que são 

requerentes Vitor Manuel da Rocha Vieira e César Vieira Resende, residentes em Vagos, que requerem construção 

em parcela a destacar, num prédio sito em Vagos.-------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido, de acordo com a informação técnica 

datada de 20/05/05.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

--------- 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 12,10 horas.------   

  

 

 

  


