
 

 

ACTA Nº 9 

Acta da Reunião Ordinária do dia 12 de Maio de 2006 

--------- No dia 12 de Maio de 2006, pelas quinze 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, Dr. Carlos Manuel Simões das Neves, Drª Albina 

Maria de Oliveira Rocha, Dr. Manuel Augusto da Silva Frade, Fernando Ferreira Capela e Dr. Marco António 

Ferreira Domingues. Assistiu à reunião a  Senhora D. Maria Eugénia Ribeiro Martins Rosa, Chefe de Divisão 

Administrativa.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FALTAS E JUSTIFICAÇÃO – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, justificar a falta do Sr. Vereador 

Engenheiro Vitor Oliveira Santos à presente reunião, uma vez que o mesmo comunicou não poder estar presente 

por motivos profissionais inadiáveis.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR : Em virtude das actas das reuniões dos dias 12 e 28 de Abril de 2006, terem 

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

unanimidade aprovar as respectivas actas.----------------------------------------------------------------------------------------- 

ORDEM DO DIA 

A - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 

1 - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA - Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 11 de 

Maio de 2006, o qual acusa um saldo em dinheiro de 329 999,90 €, a Câmara Municipal dele tomou conhecimento.- 

2 – LICINIO & ROCHA, LDA – HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO – A  

Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido formulado, pela firma Licinio & Rocha, Ldª, com 

sede em Vagos, para que o seu estabelecimento  de Geladaria e Crissanteria, denominado “Barbaridades”, esteja 

aberto às sextas, sábados, domingos e feriados, das 11,00 h às 04,00 horas, dos dias seguintes até 31.12.2006.--------

3 – HERCULANO FERREIRA & MARIA HELENA, LDA – HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE 

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

Herculano Ferreira & Maria Helena, Ldª, com sede na Praia da Vagueira, para o seu estabelecimento de Café e  

Restaurante, denominado “ Maresias ”, esteja  aberto às sextas, sábados, domingos e feriados, das 09,00 h às 04,00 

horas, dos dias seguintes até 30.09.2006.------------------------------------------------------------------------------------------ 

4 – ASSOCIAÇÃO DE CICLISMO DE AVEIRO – XXVIII GRANDE PRÉMIO ABIMOTA – PARECER 

PARA PASSAGEM NAS VIAS DO CONCELHO – RATIFICAÇÃO - A Câmara Municipal delibera, ratificar 

o despacho do Sr. Vereador Fernando Capela, datado de 21/04/2006, que autorizou a passagem pelo concelho da 

prova “ 28 Grande Prémio de Ciclismo, Abimota, em ciclismo, a realizar no dia 04 de Junho de 2006.----------------- 

5 – RANCHO FOLCLÓRICO ROSAS BRANCAS – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO -     Presente o ofício do 

Rancho Folclórico “ Rosas Brancas de Salgueiro ”, a solicitar a atribuição de um subsídio para a actividade do 

Rancho no corrente ano.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir um subsídio na importância de 4 400,00 €, assim 

distribuido:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- 2 000,00 €, destinado às actividades da Associação para o ano de 2006;--------------------------------------------



  

--------- 2 400,00 € destinado a despesas com a sua sede.-----------------------------------------------------------------------  

6 – ASSOCIAÇÃO DO RANCHO FOLCLÓRICO DE FONTE DE ANGEÃO – ATRIBUIÇÃO DE 

SUBSÍDIO – Presente o ofício da Associação do Rancho Folclórico de Fonte de Angeão, datado de 27/01/200, a 

solicitar a atribuição de um subsídio destinado às actividades da Associação no corrente ano.----------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir o subsídio de 2 000,00 para o ano de 2006.---------

7 – ARCO – ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DE OUCA – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO 

PARA AS ACTIVIDADES DO SEU RANCHO FOLCLÓRICO – Seguidamente foi presente o ofício da 

Associação Recreativa e Cultural de Ouca, datado de 14/11/2005, a solicitar a atribuição de um subsídio destinado 

às actividades da Associação.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir o subsídio no valor de 2 000,00 €, destinado às 

actividades do Rancho Folclórico da Associação, para o ano de 2006.-------------------------------------------------------- 

8 – GRUPO FOLCLÓRICO DE SANTO ANTÓNIO – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO – Presente  o ofício  do 

Grupo  Folclórico  de  Santo  António  de  Vagos,  datado de  01/03/2006, a  solicitar a  atribuição  de  um subsídio 

destinado às actividades do ano de 2006.------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir um subsídio na importância de 5 000,00 €, 

destinado às actividades do Plano da Associação, durante o corrente ano.---------------------------------------------------

9 – ESCOLA PROFISSIONAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DE VAGOS  - 

PEDIDO DE PARECER PARA CANDIDATURA A CURSOS PROFISSIONAIS NÍVEL III -   Presente  o 

ofício da E.P.A.D.R.V., datado de 21/04/2006, a solicitar o parecer da Câmara Municipal para efeito de candidatura 

dos seguintes cursos:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Jardinagem e Espaços Verdes – tipo 2- nível 2 (Jardineiro);----------------------------------------------------------

--------- Práticas Técnico-Comerciais – tipo 3 – nível 2 (Empregado/Assistente Comercial);------------------------------

--------- Tecnologias de Informação e Comunicação Multimédia – tipo 5 – nível 3 ( Técnico de Multimédia);---------

--------- Industrias Alimentares – tipo 6 – nível  3 ( Técnico de Processamento e Controlo Alimentar );-----------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, dar parecer  favorável, e considerar de todo o interesse que 

a Escola apresente candidatura aos referidos cursos, pelo facto dos mesmos serem uma mais valia para a formação 

dos jovens deste Concelho.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

10  - RUI MANUEL DE PINHO MARQUES – INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE – Presente o ofício de 

Rui Manuel Pinho Marques, datado de 20 de Janeiro de 2006, residente em Eixo, a solicitar  o pagamento de uma 

indemnização pelo acidente ocorrido no dia 18 de Dezembro de 2005 quando seguia com a sua viatura  na Rua 

Direita, no lugar de Salgueiro, no sentido, Fontão/Quintãs e embateu com a roda da frente, do lado direito, da sua 

viatura num buraco, danificando a mesma.----------------------------------------------------------------------------------------

--------- Tendo em consideração que o acidente ocorreu na Estrada Nacional 335, objecto de empreitada de 

beneficiação adjudicada à firma Manuel Vieira Bacalhau, Ldª e ainda sob a jurisdição da Direcção de Estradas de 

Aveiro, não é a Autarquia responsável pela sua sinalização e manutenção.--------------------------------------------------

--------- Assim, delibera, por unanimidade, a Câmara Municipal notificar o requerente de que é intenção da mesma 

indeferir o seu pedido, e, para reclamar, querendo, no prazo de 10 dias, nos termos dos artigos 100º e 101º do 

C.P.A.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11- ARMANDINA ROSA GARRINHAS RODRIGUES – INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE – No 



  

seguimento da deliberação da Câmara Municipal de 24/02/2006, relativa ao pedido de indemnização pelo acidente 

ocorrido no dia 26/10/2005, em Carvalhais.---------------------------------------------------------------------------------------

--------- Nos termos de parecer jurídico datado de 31/01/2006 e mais informações constantes dos autos a Câmara 

Municipal delibera, por unanimidade, pagar à requerente os danos que lhe foram causados na viatura, decorrentes 

do acidente em questão, no valor de 249,70€.------------------------------------------------------------------------------------- 

12 – AXA PORTUGAL- COMPANHIA DE SEGUROS – PEDIDO DE DIREITO DE REGRESSO SOBRE 

A IMPORTÂNCIA DESPENDIDA A TÍTULO DE INDEMNIZAÇÃO COM O ACIDENTE DE CARLOS 

ALBERTO BARRETO- Presente o ofício da Axa Portugal- Companhia de Seguros, datado de 10/03/2006, a 

solicitar à Câmara Municipal o direito de regresso sobre a indemnização que pagaram aos ocupantes do veiculo 78-

37-FC, propriedade de Carlos Alberto Barreto, pelo acidente ocorrido em Salgueiro no dia 25/12/2004.---------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, solicitar à requerente documentos comprovativos para 

justificarem o direito de regresso que agora defende, para efeitos de deliberação final da Câmara Municipal e as 

respectivas declarações de justificação dos referidos danos.--------------------------------------------------------------------    

13 -  ESTABELECIMENTO AERO-LIGEIROS - HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO 

ESTABELECIMENTO - RECLAMAÇÃO APRESENTADA POR ROSA ABREU FERNANDES - No 

seguimento do deliberado pela Câmara Municipal, na sua reunião de 24/03/2006, veio o proprietário do 

estabelecimento Sr. José Lebres de Magalhães, exercer o seu direito de audiência, através do ofício datado de 

19/04/2006.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Avaliados a reclamação do denunciado e o parecer do Jurista da Câmara Municipal, datado de 27/04/2006, 

delibera a Câmara Municipal, por unanimidade,  fixar o horário de funcionamento do estabelecimento das 16,00 

horas até ás 02,00 horas do dia seguinte, para todos os dias da semana.------------------------------------------------------ 

14- APEM- ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE EMPRESAS MUNICIPAIS- PROPOSTA DE ADESÃO- 

Presente o ofício da Associação mencionado em epígrafe, a propor à Câmara Municipal  a adesão a mesma.----------

---------- Uma vez que o Município de Vagos não constituiu quaisquer empresas municipais até a presente data, a 

Câmara Municipal delibera, por unanimidade, nesta data, não ver interesse no proposto contrato de adesão.----------- 

15- MANUEL CUSTÓDIO DA SILVA BARREIRA – RECLAMAÇÃO CONTRA A LOCALIZAÇÃO DE 

PAINEL PUBLICITÁRIO EM SANTA CATARINA- Presente a reclamação apresentada por Manuel Custódio 

da Silva Barreira residente em Santa Catarina, contra a localização de um painel publicitário propriedade de Paulo 

Santos Martins.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Tendo em consideração que em 15/05/1998 o  denunciado requereu  e viu licenciado publicidade para 

colocar na “fachada do seu estabelecimento” e que o mesmo desde essa data, apesar do pagamento da respectiva 

licença e sucessivas  renovações, não colocou o painel no sítio licenciado.--------------------------------------------------

--------- Tendo em atenção que a Câmara Municipal não procedeu à sua notificação do parecer técnico de 

05/12/2005 e o parecer técnico de 13/04/2004, cujo teor de ambos é contraditório.-----------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ser sua intenção obrigar o participado a retirar o painel 

publicitário do sítio onde se encontra porquanto o mesmo viola o licenciamento de 15/05/1998 e os direitos 

conferidos a terceiros pela alínea c), do artº 5º, do Decreto-Lei nº 637/76, e caducou a renovação da licença que foi 

atribuído, em 31/12/2005.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Notifique-se o Sr. Paulo Santos Martins, reclamado, para se pronunciar, querendo, no prazo de 10 dias e 



  

nos termos dos artºs 100º e 101º do C.P.A..---------------------------------------------------------------------------------------

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

efectuados no âmbito das obras particulares  e na Secção da Secretaria Geral e Actas, no período de 28/04/2006 a 

11/05/2006, cuja relação descriminada dos mesmos é dada aqui como inteiramente reproduzida junto à minuta da 

acta da presente reunião.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

B – OBRAS MUNICIPAIS 

1 – SINALIZAÇÃO NA PRAIA DA VAGUEIRA – Tendo em consideração o novo acesso  à Praia da Vagueira, 

que será efectuado através da Avª João Vaz e Silva, pretende-se com o presente estudo  transformar a Praceta da 

Quinta da Boa-Hora numa Rotunda.------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Pretende-se ainda eliminar a possibilidade de viragem à esquerda, em qualquer dos sentidos, junto á ponte 

reduzindo significativamente os pontos de conflito rodoviário.----------------------------------------------------------------

--------- Assim, a Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar a proposta  para a Sinalização na Praia  da 

Vagueira, de acordo com o apresentado pelo Departamento de Desenvolvimento e Obras Públicas.---------------------

2 – LUSOSCUT – AUTO ESTRADAS DA COSTA DE PRATA, S.A. – A 17 – VARIANTE À EN 333 EM 

SOZA – SEGURANÇA – PLANO DE SINALIZAÇÃO – EM 587 – Presente o Plano de Sinalização de 

Segurança da A-17 – Variante à EN 333 em Soza, remetido pelo empreiteiro da obra.-------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o referido plano de acordo com a informação 

técnica de 26/04/2006.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 – LUSOSCUT – AUTO ESTRADAS DA COSTA DE PRATA, S.A. – A 17 – VARIANTE À EN 333 EM 

SOZA – SEGURANÇA – PLANO DE SINALIZAÇÃO DE SERVENTIAS – Presente o Plano de Sinalização 

de Serventias (Segurança) da A 17 – Variante à EN 333 em Soza, remetido pelo empreiteiro da Obra.-----------------

---------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o referido plano de acordo com a informação 

técnica de 26/04/2006.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4 – CONSTRUÇÃO DO POLIDESPORTIVO DE FONTE DE ANGEÃO – AUTO DE RECEPÇÃO 

DEFINITIVA – Presente o auto de recepção definitiva da obra de Construção do Polidesportivo de Fonte de 

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

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, homologar o referido auto e restituir ao empreiteiro as 

quantias retidas como garantia ou a qualquer outro título a que tiver direito, promovendo-se pela forma própria a 

extinção da caução prestada, de acordo com a informação técnica datada de 21/04/2006.---------------------------------  

D – DIVERSOS –  

1 – ASSOCIAÇÃO DE ATLETISMO DE AVEIRO -  CAMPEONATO NACIONAL DE CORTA MATO 

CURTO – AGRADECIMENTO –  Presente o ofício da Associação de atletismo de Aveiro, datado de 10/04/2006 

a manifestar o seu agrado com toda a positiva envolvência que teve a organização do Campeonato Nacional de 

Corta-Mato Curto, realizado em Vagos, bem como a felicitar a Câmara Municipal  pelo sucesso que obteve esta 

Competição.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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



  

2 – ASSOCIAÇÃO DE TÉNIS DE MESA DE AVEIRO – VOTO DE LOUVOR – Presente o ofício nº 083-

2005/06, datado de 31/03/2006, da Associação supramencionada a informar que a Assembleia Geral da mesma 

reunida no dia 25/03/2006, por proposta  da direcção aprovou um voto de Louvor e Agradecimento à Autarquia, 

pelos Serviços prestados à causa do Ténis de Mesa do Distrito de  Aveiro.--------------------------------------------------

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

E – EXTRAS – 

1 – PROJECTO DE LEI Nº 38/X – ( ELEVAÇÃO DE SOZA À CATEGORIA DE VILA ) DA INICIATIVA 

DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA --------------------------------------------------------------------------------------

--------- Presente o ofício nº 1466, datado de 03/03/2006, da Sub-Comissão para a criação dos Novos Municípios, 

Freguesias, Vilas e Cidades, que anexa  o Projecto Lei nº 38/X –(Elevação de Soza á categoria de Vila).--------------

--------- Atendendo aos considerandos constantes no Projecto de Lei nº 38/X, a Câmara Municipal delibera, por 

unanimidade, dar parecer favorável à elevação da povoação de Soza à categoria de Vila.---------------------------------

2 – CARTA EDUCATIVA DE VAGOS - A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar a proposta da 

Carta Educativa de Vagos com as alterações propostas  pela Srª Vereadora da Educação, Drª Albina Rocha .---------

--------- Mais foi deliberado, unanimemente, submeter a mesma a Inquérito Público e a parecer da Comissão 

Municipal de Educação.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3 – TRANSFERÊNCIAS PARA AS JUNTAS DE FREGUESIA PARA FINANCIAMENTO DAS 

DESPESAS COM A EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E 1º CEB – Dando seguimento ao programa do 9º 

Executivo Municipal e ao Plano e Orçamento de 2006 aprovado em Assembleia Municipal, a Câmara Municipal 

delibera, por unanimidade, no sentido de assegurar recursos materiais, para fazer face ao funcionamento das 

actividades lectivas dos estabelecimentos  de ensino em referência, atribuir a cada Junta de Freguesia, nos termos 

do quadro anexo à presente acta, uma verba de 26,00 €/Ano lectivo/por aluno vezes o nº de alunos que frequentam 

os estabelecimentos de ensino das Juntas de Freguesia respectivas, dotando estes estabelecimentos de ensino com 

um orçamento para o seu funcionamento pedagógico e administrativo, que tem em conta o número de alunos, 

turmas e estabelecimentos de ensino envolvidos, por forma  a permitir que todos os educandos tenham acesso, em 

condições de igualdade, às novas competências curriculares indispensáveis para a futura integração dos mesmos na 

vida activa.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4 – GRUPO CORAL POLIFÓNICO DE SANTA CECÍLIA DE CALVÃO – Presente o ofício datado de 

26/01/2006, dando a conhecer que foi efectuada a aquisição de um Orgão de Tubos para a Igreja Paroquial de 

Calvão, a qual foi adquirido na Holanda, tendo já iniciado a sua montagem. Solicitam apoio financeiro para o 

mesmo.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal  delibera, por unanimidade, custear em 50% as despesas com a aquisição do Orgão de 

Tubos da Igreja de Calvão, a atribuir ao Grupo Coral Polifónico de Santa Cecília, mediante a apresentação dos 

respectivos documentos de despesa, no valor de 17 500,00 €.------------------------------------------------------------------

5 – ASSOCIAÇÃO DO RANCHO FOLCLÓRICO LUZ E VIDA – A Câmara Municipal delibera, por 

unanimidade, atribuir à Associação mencionada em epígrafe, o subsídio no montante de 2 000,00 €, destinado a 

financiar às actividades do corrente ano.-------------------------------------------------------------------------------------------

6 -  ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS – LOTES DE TERRENO 104, 106, 108, 110, 132, 133, 134 E 136 – 

MOTOFIL – MOTORES & FIOS, LDA – CEDÊNCIA DE POSIÇÃO CONTRATUAL À SOCIEDADE 



  

GEBOX, S.A. – Presente o ofício da firma Motofil-Motores & Fios, Ldª, datado de 11/05/2006, informando que foi 

constituída a Sociedade adquirente dos lotes acima mencionados, para instalação da unidade fabril, a Sociedade 

GEBOX, S.A.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- No seguimento da deliberação do dia 28/04/2006, a Câmara Municipal delibera, por unanimidade, autorizar 

a cedência da posição contratual da requerente para a GEBOX, S. A..--------------------------------------------------------

7 – SIMRIA – S.A. – DECLARAÇÃO DE INTERESSE NA OUTORGA DE PROTOCOLO PARA 

REALIZAÇÃO DE PROJECTOS DE REDES EM “ BAIXA ” DE RECOLHA DE EFLUENTES – Presente 

os ofícios da SIMRIA datados de 05 e 08 de Maio de 2006 a solicitar  que a Câmara Municipal manifeste a sua 

vontade em aderir ao protocolo em referência.------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, manifestar interesse em aderir ao protocolo e outorgar 

entre os accionistas da SIMRIA, S.A. para a elaboração, conclusão e financiamento dos projectos da rede de 

drenagem em baixa e futura execução das redes, para efeitos de candidatura aos fundos disponibilizados pelo 

QREN 2007/2013 e facultar a listagem das redes e sua prioridade.------------------------------------------------------------

--------- Mais delibera, solicitar à SIMRIA que proceda à readaptação da rede em alta no Município de Vagos, 

estendendo a respectiva rede de recolha a todas as restantes oito freguesias assumindo a futura execução da mesma, 

para que sejam alcançados os objectivos propostos que serão levados ao protocolo a aprovar e outorgar e que são os 

seguintes.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- Realização de todos os projectos das redes em “Baixa”, até Junho de 2007, utilizando o sistema  de pré-

qualificação de projectistas disponibilizado pelas Águas de Portugal às Empresas Gestoras dos Sistemas 

Multimunicipais;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Dispôr de projectos de infra-estruturação ambiental, com um grau de maturação suficiente, para poder ser 

candidatado aos fundos comunitários do QREN 2007/2013;-------------------------------------------------------------------

--------- Aferir as necessidades de investimento, por Município e por componente, neste domínio, e--------------------

--------- Determinar as percentagens de atendimento em função da execução dessas redes.-------------------------------- 

8 – JUNTA DE FREGUESIA  DA OLIVEIRINHA – PASSEIO CICLOTURÍSTICO DA FREGUESIA – A 

Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Vereador Dr. Carlos Manuel Simões das 

Neves, datado de 11/05/2006 que autorizou a passagem pelo concelho do passeio mencionado em epígrafe, a 

realizar no dia 14 de Maio de 2006.------------------------------------------------------------------------------------------------

9 – 6ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA PARA 2006 – RATIFICAÇÃO – Nos termos do 

disposto na alínea d) do nº 2 do artº 64º da Lei nº 169/99, 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5-

A/2002, de 11 de Janeiro, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar a 6ª Alteração ao Orçamento 

que apresenta tanto nos reforços como nas anulações o montante de 22 559,74 €, documento constituído por 1 

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.-   

10 – 5ª ALTERAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS PARA 2006 – RATIFICAÇÃO -  

Nos termos do disposto na alínea d) do nº 2 do artº 64º da Lei nº 169/99, 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 ao 

Plano Plurianual de Investimentos  que apresenta tanto nos reforços como nas anulações o montante de 182 947,68 



  

€, documento constituído por 1 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.--------------------------------------------------------------------------------------------

11 – ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE VAGOS – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO – RATIFICAÇÃO – A 

Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Vereador Dr. Carlos Neves, de 

09/05/2006, que autorizou o pagamento à A.D.V. da importância de 15 000,00 €, por conta do subsídio a atribuir no 

corrente ano ( O.P. nº 1825, de 11/05/2006 ).-------------------------------------------------------------------------------------

12 – JOÃO CARLOS DA ROCHA MARTINS – OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA – Presente o requerimento 

e João Carlos da Rocha Martins, Sócio-Gerente da firma Marisqueira Vagueira Praia Azul - Actividades Hoteleira, 

Ldª , com sede na Praia da Vagueira, a solicitar autorização para a instalação de uma esplanada, em frente ao seu 

estabelecimento denominado “ Marisqueira da Vagueira ”, sita na referida Praia.------------------------------------------

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

datada de 12/5/2006.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13 – D.F.L.M. – SERVIÇO E DISTRIBUIÇÃO DE MÁQUINAS AUTOMÁTICAS, LDA – INFORMAÇÃO 

PRÉVIA – PROC. Nº 149/2005 – Presente o processo de informação prévia de que é requerente a firma 

mencionada em epígrafe, com sede em Riotinto, solicitando informação sobre a instalação em loja existente, de um 

estabelecimento de produtos congelados pré adquiridos e venda no local  de padaria/pastelaria, em Sanchequias.----

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido nas condições impostas ao parecer técnico 

de, 20/04/2006, de D.R.A.B.L. e do S.N.B.P.C..---------------------------------------------------------------------------------

14 – DR. JOÃO JOSÉ CABRAL DE ALBUQUERQUE SIMÕES ROCHA – PEDIDO DE PAGAMENTO 

DE DESPESAS JUDICIAIS – Presente  o processo acima mencionado bem como o parecer jurídico solicitado à 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, remetido através do seu ofício nº 600464, de 

22/05/2006, solicitado em reunião da Câmara Municipal de 13/01/2006.-----------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, notificar o requerente nos termos dos artºs 100º e 101º do 

C.P.A. , para no prazo de 10 dias úteis se pronunciar, querendo, sobre a intenção da Câmara Municipal indeferir o 

seu pedido no que diz respeito ao pagamento de todas as despesas judiciais decorrentes do processo 326/2000, 

sendo que esta intenção é baseada e fundamentada nos pareceres jurídicos de 08/11/2005, 23/12/2005 e ainda no 

parecer jurídico da C.C.D.R.C, de 21/04/2006. ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

acta em  minuta,  nos  termos  e para os efeitos consignados no nº 3, do artº 92º, da lei nº 169/99, de 18 de 

Setembro, alterada  e  republicada  pela  Lei nº 5-A/2002, de 11 de  Janeiro,  a  qual vai ser assinada pelos membros  

da  Câmara  aqui  presentes  e  por  mim________________________________________ Chefe de Divisão 

Administrativa, tendo terminado a reunião às 17,40 horas.--------------------------------------------------------------------- 

   


