
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ACTA Nº10/07 

Acta da Reunião Ordinária da Câmara Municipal do Dia 25 de Maio de 2007 

Pública 

--------- No dia 25 de Maio de 2007, pelas quinze horas e dez minutos, 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 e da presença do Senhor Vice-Presidente Dr. Carlos Manuel Simões Neves, 

com a presença dos Senhores Vereadores, Dr.ª. Albina Maria de Oliveira Rocha, Manuel Augusto Silva Frade, 

Fernando Ferreira Capela, Victor Oliveira Santos, Marco António Ferreira Domingues. Assistiu à reunião a 

Senhora D. Maria Eugénia Ribeiro Martins Rosa, Chefe de Divisão Administrativa. -------------------------------------- 

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 2007, o qual acusa um saldo em dinheiro de 367.181,52 €. A Câmara Municipal dele tomou 

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

2 - LEGISLAÇÃO PUBLICADA –  

• Decreto – Lei n.º 181/2007, de 9 de Maio de 2007 – Altera o actual regime sobre a justificação das faltas 

por doença e respectivos meios de prova aplicável aos funcionários e agentes da Administração Pública, 

previstos no Decreto – Lei n.º 100/99, de 31 de Março; ------------------------------------------------------------- 

• Decreto Regulamentar n.º 61/2007, de 9 de Maio de 2007 – Altera o Regulamento do Licenciamento da 

actividade Industrial, aprovado pelo Decreto - Regulamentar nº 8/2003, de 11 de Abril; ---------------------- 

• Decreto – Lei n.º 183/2007, de 9 de Maio de 2007 – Altera os Decretos – Leis n.ºs 69/2003, de 10 de 

Abril, e 194/2000, de 21 de Agosto, substituindo o regime de licenciamento prévio obrigatório dos 

estabelecimentos industriais de menor perigosidade incluídos no regime 4, por um regime de declaração 

prévia ao exercício da actividade industrial. -------------------------------------------------------------------------- 

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

Presente o auto de notícia de contra-ordenação nº 07/PG-V/07, levantado pela Guarda Nacional Republicana de 

Vagos, contra Armando da Rocha Moço, residente em Rua São João (Café Remi), em Vagos, pela exploração de 

uma máquina de matraquilhos com fins lucrativos, não possuindo licenças para esse efeito. ---------------------------- 

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

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

4 - HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS – HERCULANO FERREIRA E 

MARIA HELENA, LDA. - A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido formulado por 



 
 
 
 
 
 

 

Herculano Ferreira e Maria Helena, Lda., com sede em Rua Albino Oliveira Pinto, Edº Vagueira 3, Bloco 2, r/c – 

Praia da Vagueira, Gafanha da Boa – Hora, para que o seu estabelecimento café e restaurante, denominado 

“Maresias”, esteja aberto todos os dias da semana, das 9,00 às 04,00 horas dos dias seguintes, até 30/09/2007. ------ 

5 - JUNTA FREGUESIA DE FONTE DE ANGEÃO – PEDIDO DE APOIO PARA PAGAMENTO DE 

INFRAESTRUTURAS ELÉCTRICAS NO PARQUE DE MERENDAS – FONTE DE ANGEÃO – Presente 

o ofício da Junta de Freguesia de Fonte de Angeão, datado de 12/05/2007, a solicitar a atribuição de um subsídio, 

no valor de 6.850,00 €, destinado ao pagamento de infraestruturas eléctricas no parque de merendas, em Fonte 

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

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 6.850,00 €, mais IVA, o 

qual perfaz um valor total na importância de 8.288,50 €. ---------------------------------------------------------------------- 

6 - UNIVERSIDADE DE AVEIRO – COLABORAÇÃO NA 2ª EDIÇÃO DA ACADEMIA DE VERÃO DA 

UNIVERSIDADE DE AVEIRO – BOLSA DE APOIO PARA INSCRIÇÃO – Presente o ofício da 

Universidade de Aveiro, datado de 2/05/2007, a solicitar colaboração na 2 ª Edição da Academia de Verão da 

Universidade de Aveiro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, conceder uma bolsa no valor de 100,00 €, ficando o seu 

pagamento condicionado à verificação da situação de carência do aluno, pelos Serviços Sociais da Câmara 

Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7 - LUSITANIAGÁS – COMPANHIA DE GÁS DO CENTRO S.A. – DIREITO DE PREFERÊNCIA NA 

AQUISIÇÃO DE ACÇÕES – Presente o ofício da Lusitaniagás, datado de 16/05/2007, a informar da intenção do 

accionista I.C.P. – Indústria e Carnes de Pombal, S.A., em alienar 9.055 acções, que possui pelo valor de 7,00 € 

por acção à GDP – Distribuição, SGPS, S.A. ------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, declinar o direito de preferência na aquisição das acções da 

Lusitaniagás. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8 - MANUEL DOS SANTOS ROCHA – MORDOMO DA COMISSÃO DE FESTAS EM HONRA DE SÃO 

JOÃO BATISTA E IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA – INTERRUPÇÃO DE TRÂNSITO – 

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

Fernando Ferreira Capela, datado de 16/05/07, que autorizou a interrupção de trânsito nos dias 30 de Junho, 1, 2 e 

3 de Julho de 2007, na Rua da Capela, das 21:00 horas às 02:30 horas, para realização das Festa em honra de São 

João Batista e Imaculado Coração de Maria, a realizar no Lugar de Sanchequias e Ervedal, Freguesia de Santo 

André de Vagos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9 - PARÓQUIA DE S. TIAGO DE VAGOS – COMISSÃO DE PAIS PARA A FESTA DA COMUNHÃO 

2007 – INTERRUPÇÃO DE TRÂNSITO – RATIFICAÇÃO – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, 



 
 
 
 
 
 

 

ratificar o despacho do Sr. Vereador Fernando Ferreira Capela, datado de 14/05/07, que autorizou a interrupção de 

trânsito, para realização da Procissão da Festa da Primeira Comunhão na Vila de Vagos, no dia 7 de Junho de 

2007. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10 - CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO – 4º RALI AUTOMOBILIA – CLASSIC CLUBE PORTUGAL 

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

Fernando Ferreira Capela, datado de 17/05/2007, que autorizou a realização do 4º Rali Automobilia – Classic 

Clube Portugal, realizado no dia 19 do corrente mês. -------------------------------------------------------------------------- 

11 - IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS DE AVEIRO – REUNIÃO AO AR LIVRE – 

Presente o ofício da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Aveiro, datado de 18/05/2007, que pretende realizar 

reunião para transmitir a mensagem Evangélica, no dia 2/6/07, pelas 17 horas, no Largo do Município. -------------- 

-------- Tendo em consideração que a requerente só pretende a localização que apresenta, não se interessando pela 

localização que é estabelecida pela Câmara Municipal para estes eventos, no espaço de estacionamento abaixo do 

Largo do Município. Entendendo a Câmara Municipal que o Largo do Município não é um espaço adequado a este 

tipo de eventos, delibera, por unanimidade, ser sua intenção indeferir o requerido, concedendo prazo para a 

requerente se pronunciar querendo. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

12 - CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO – “PASSEIO CICLOTURISTICO” JUNTA DE FREGUESIA 

DE OLIVEIRINHA – RATIFICAÇÃO – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ratificar o despacho 

do Sr. Vereador Fernando Ferreira Capela, datado de 11/05/2007, que autorizou a realização do Passeio 

Cicloturístico, que terá lugar no dia 27/05/2007. -------------------------------------------------------------------------------- 

13 - AMÉRICO JOAQUIM CRISTINO – ESTABELECIMENTO AMBULANTE JUNTO À ESCOLA 

SECUNDÁRIA DE VAGOS – Presente o ofício datado de 06/05/07, de Américo Joaquim Cristino, que dá 

resposta à notificação da Câmara Municipal feita pelo ofício nº 3464, de 19/4/2007, no qual lhe é comunicado a 

intenção de lhe retirar a licença de ocupação da via pública, face à participação da Escola Secundária de Vagos. ---- 

-------- Atendendo a que a reclamação nada acrescenta para abalar os motivos que justificaram a intenção, a 

Câmara Municipal delibera, por unanimidade, mandar retirar a licença de ocupação da via pública. ------------------- 

14 - ARMAZÉNS MUNICIPAIS – AQUISIÇÃO DE SEMI-REBOQUE – Após leitura do relatório de análise 

de propostas pelos serviços da autarquia, o qual se dá aqui como transcrito e fica a fazer parte integrante da minuta, 

a Câmara Municipal tomou conhecimento do acidente ocorrido com a viatura desta Autarquia, Mercedes 78-92-

QF, no dia 30 de Abril do corrente ano, tendo como consequência a total destruição da galera e chassi, sem 

hipóteses de reparação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Tendo em atenção os compromissos que os serviços operativos assumiram na preparação de estradas para 

posterior alcatroamento e tendo já a Câmara Municipal adjudicado em alcatroamentos, e que os serviços se 



 
 
 
 
 
 

 

comprometeram, tais como: alargamento de vias, Colocação de manilhas aquedutos, redes de água pluviais etc. ---- 

-------- Tendo em consideração que é de extrema urgência a aquisição de uma caixa de carga para a referida viatura 

afecta aqueles serviços. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Tendo em atenção a consulta efectuada pelos serviços operativos a empresa da especialidade, conforme 

consta do relatório e face ao seu parecer, a Câmara Municipal delibera, por unanimidade, adquirir uma caixa de 

alumínio, para a viatura acima descrita, pelo valor de 13.000, 00 € mais IVA, à empresa Auto-Manaicar de 

Lourosa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

15 - 5ªALTERAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS PARA 2007 – RATIFICAÇÃO – 

Nos termos do disposto na alínea d) do nº 2 do artº 64º do decreto-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 do plano plurianual de investimentos que apresenta nos reforços o montante de 41.500,00 € e nas 

anulações, o montante de 131.500,00 €, 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 art.º 5º do Decreto-Lei nº 45362, de 21 de Novembro de 1963, na redacção do Decreto-Lei nº 334/82, de 19 de 

Agosto, vai ficar arquivado na pasta anexa ao presente Livro de Actas. ----------------------------------------------------- 

16 - 5ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2007 – RATIFICAÇÃO – Nos termos do 

disposto na alínea d) do nº 2 do artº 64º do decreto-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 ao 

orçamento da despesa que apresenta tanto nos reforços como nas anulações, o montante de 423.000,00 €, 

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 art.º 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. -------------------------------------------------------------------------------------- 

17 - 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 11/05/2007 a 

24/05/2007, cuja relação descriminada dos mesmos é dada aqui como inteiramente reproduzida e fica junto à 

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

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

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

B - OBRAS MUNICIPAIS 

1 - DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E PLUVIAIS DE SANTA CATARINA – APROVAÇÃO DO 

PROGRAMA DE TRABALHOS – Presente o novo programa de trabalhos para a obra “Drenagem de Águas 



 
 
 
 
 
 

 

Residuais e Pluviais de Santa Catarina”. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o novo programa de Trabalhos, o qual deverá estar 

concluído até 30 de Junho de 2007. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 - REQUALIFICAÇÃO URBANA DO BAIRRO DA CORREDOURA – PROC.º 6.2.2-20/2004 – AUTO DE 

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

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, homologar o auto de recepção provisória da empreitada 

“Requalificação Urbana do Bairro da Corredoura – Processo n.º 6.2.2-20/2004”. ----------------------------------------- 

3 - DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E PLUVIAIS DE SANTA CATARINA – PROC.º 6.2.2-07/2004 – 

APROVAÇÃO DE SUBEMPREITEIRO NA EMPREITADA – Presente a informação técnica datada de 

14/05/2007, na qual é dado a conhecer a validação, pela Fiscalização foi dada validação para a entrada do 

subempreiteiro, Construções Cardoso & João -  S.A., na obra Drenagem de Águas Residuais e Pluviais de Santa 

Catarina. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, autorizar a entrada em obra do Subempreiteiro, 

Construções Cardoso & João – S.A. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

4 - AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA CASA MUSEU DE SANTO ANTÓNIO – PROC.º 6.2.2-18/2004 

– TRABALHOS A MAIS – Presente a informação técnica datada de 10/05/2007, na qual é dada a conhecer que 

para a obra de Ampliação e Recuperação da Casa Museu de Santo António, vão existir trabalhos a mais, resultantes 

da omissão do projecto relativamente à base a aplicar nos pavimentos exteriores, bem como do remate para os 

pavimentos exteriores a sul, os quais são essenciais para o bom acabamento da obra. O valor dos trabalhos a mais é 

de 3.215,00 €. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar os trabalhos a mais, nos termos da informação 

técnica, datada do dia 10 de Maio de 2007, no valor de 3.215,00 € mais IVA. --------------------------------------------- 

5 - CONSTRUÇÃO DA PISCINA DE ALTA COMPETIÇÃO – 2.ª FASE – PROC.º 6.2.2-02/2005 – PLANO 

DE TRABALHOS – Presente a informação técnica datada de 16/05/2007, no qual é dado a conhecer, o novo 

Plano de Trabalhos para aprovação da obra Construção da Piscina de Alta Competição – 2ªFase, tendo a 

Fiscalização analisado e dado parecer favorável. -------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o novo plano de Trabalhos, para a empreitada em 

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

6 - CONSTRUÇÃO DA PISCINA DE ALTA COMPETIÇÃO – 2.ª FASE – PROC.º 6.2.2-02/2005 – 

TRABALHOS A MAIS – Presente a informação técnica datada de 15/05/2007, que anexa o ofício da Fiscalização 

da obra mencionada em epigrafe, firma GSET – Global Serviços e Engenharia Total, Unipessoal, Lda., sobre a 

existência de trabalhos a mais no valor 4.064,89 €. Dos referidos documentos, que aqui se dão por inteiramente 



 
 
 
 
 
 

 

reproduzidos, fica fotocópia anexa à presente acta. ----------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar os Trabalhos a mais, no valor de 4.064,89 €. ------- 

C - OBRAS PARTICULARES 

1 - MARCO PAULO NUNES DA SILVA – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC.º N.º 41/07 – Presente o 

processo de informação prévia nº 41/07 de que é requerente Marco Paulo Nunes da Silva, residente no Beco 1 de 

Abril, nº 4, lugar de Vergas, freguesia de Santo André de Vagos, que pretende construir uma habitação unifamiliar, 

anexos e muros, numa propriedade localizada no lugar de Vergas, freguesia de Santo André de Vagos. --------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o presente processo de informação prévia nos 

termos da informação técnica, datada do dia 04 de Maio de 2007. ----------------------------------------------------------- 

2 - CARLOS MARTINS SANTOS – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC.º N.º 197/06 – Presente o processo de 

informação prévia nº 197/06, de que é requerente Carlos Martins Santos, residente na Rua Principal nº 276, lugar e 

freguesia de Ponte de Vagos que pretende construir uma moradia com estacionamento e muros, numa propriedade 

localizada na Rua das Escolas, lugar e freguesia de Ponte de Vagos. -------------------------------------------------------- 

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

datada do dia 04 de Maio de 2007. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3 - LILIANA ANDREA FERREIRA SIMÕES – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC.º N.º 19/07 – Presente o 

processo de informação prévia nº 19/07, de que é requerente Liliana Andrea Ferreira Simões, residente na Rua da 

Liberdade, nº 96, Gândara, concelho de Vagos, requer informação prévia sobre a construção de habitação e anexos, 

num terreno situado em Gândara, Fonte de Angeão ---------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o presente processo de informação prévia, nos 

termos e condições da informação técnica, datada do dia 10/5/2007. -------------------------------------------------------- 

4 - ARMANDO VIANA, LDA. - LOTEAMENTO URBANO – PROC.º N.º 1/07 – Presente o processo de 

loteamento nº 1/07, de que é requerente a firma Armando Viana, Lda., com sede em Rua Doutor Mendes Correia 

(Pai) 228, em Vagos, que pretendem lotear um terreno sito na Rua da Cabine, Lombomeão/Vagos. ------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar as obras de urbanização e fixar a caução no valor 

de 5.784,04 € e o prazo de execução da mesma em 12 meses, nos termos da informação técnica, datada do dia 

08/05/2007. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5 - MIGUEL ANGELO ANACLETO – LOTEAMENTO URBANO – PROC.º N.º 2/2003 – RECEPÇÃO 

PROVISÓRIA DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO – RATIFICAÇÃO – A Câmara Municipal delibera, por 

unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara, datado de 26/04//07, que homologou a recepção 

provisória das obras de urbanização do loteamento e deferiu a redução da caução, ficando retida 10% da mesma. --- 

6 - ARMANDO VIANA, LDA. - LOTEAMENTO URBANO – PROC.º N.º 5/2003 – Presente o processo de 



 
 
 
 
 
 

 

loteamento urbano nº 5/2003, de que é requerente a firma Armando Viana, Lda., com sede na Rua Dr. Mendes 

Correia (Pai), 228, Vagos, que pretendem lotear um terreno sito em Carregosa, freguesia de Ouca. -------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, homologar a recepção provisória das obras de urbanização 

e fixar a caução em 10 % do valor da mesma. ----------------------------------------------------------------------------------- 

7 - AGOSTINHO JOSÉ SILVA FURTADO – OBRAS PARTICULARES – PROC.º N.º 95/2007 – Presente o 

processo de obras particulares n.º 95/2007, de que é requerente Agostinho José Silva Furtado, residente na Rua 

Professor Ernesto Neves, nº 5, no lugar de Ouca, que requer a construção de um muro de vedação, num prédio que 

possui, na Praia da Vagueira. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Nos termos de legislação em vigor, nenhum impedimento obsta à aprovação do requerido, porquanto o que 

se pretende não é edificação, é uma instalação com carácter provisório e amovível. -------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir a pretensão requerida. ----------------------------------- 

8 - FERNANDO JORGE MARTINS SIMÕES – OBRAS PARTICULARES – PROC.º N.º 50/2007 – 

Presente o processo de obras particulares nº 50/2007, de que é requerente Fernando Jorge Martins Simões, 

residente na Rua das Canas, nº 7, lugar e freguesia de Santa Catarina, que requer a construção de um muro de 

vedação, num terreno que confronta a Norte com Rosa Francisca, a sul com João Alberto dos Santos, a nascente 

com Manuel Semião da Rocha e a poente com caminho, sito na Fonte da Costa. ------------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar a construção de um muro de vedação e três muros 

de divisão em área agro-florestal, nos termos e condições da informação técnica datada do dia 04 de Maio de 2007.  

9 - RUI MANUEL MARQUES DOS SANTOS – LICENCIAMENTO DE OBRAS – PROC.º N.º 55/2001 – 

Presente o ofício da junta de Freguesia de Ouca, a remeter um requerimento de Rui Manuel Marques dos Santos, o 

qual solicita 27 m de lancil e 58 m2 de PAVÊ, para Construção/Arranjo da área em frente de sua casa, sita na 

Travessa da Rua Nova, Lugar de Carregosa. ------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, autorizar a construção nas condições da informação 

técnica, datada do dia 8/5/2007, e quanto à cedência de materiais não é prática da Câmara Municipal faze-lo, pelo 

que a sua solicitação não pode ser atendida. ------------------------------------------------------------------------------------- 

10 - COMISSÃO DE VISTORIAS PARA LICENCIAMENTO INDUSTRIAL, DE INSTALAÇÕES DE 

ARMAZENAMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DE ÁREAS DE SERVIÇO – 

Presente uma proposta elaborada pela Sr.ª Directora do Departamento de Urbanismo, para constituir Comissão de 

Vistorias mencionadas em epigrafe. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar a proposta da Directora do Departamento 

Urbanístico, a qual fica a fazer parte integrante da minuta, ficando a comissão em epígrafe, assim constituída: 

Efectivos – Arquitecto Manuel Tavares, Eng.º José Silvestre, Eng.ª Gabriela Cabano, Fiscal Municipal, 



 
 
 
 
 
 

 

Representante da Autoridade Sanitária, Representante da Associação Nacional da Protecção Civil. Suplentes: Eng.ª 

Isabel e Fiscal Municipal. À composição supramencionada deverão associar-se representantes das entidades com 

intervenção nos processos (ex: DRABL, CCDR/C, ME/DRC…). ------------------------------------------------------------ 

11 - COMISSÃO DE VISTORIAS PARA AUTORIZAÇÃO / LICENCIAMENTO DE UTILIZAÇÃO DAS 

EDIFICAÇÕES – Presente também, a proposta elaborada pela Sr.ª Directora de Departamento de Urbanismo, 

pela alteração da Comissão de Vistorias mencionadas em epigrafe. ---------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar a comissão proposta pela Sr.ª Directora do 

Departamento Urbanístico, proposta essa que fica a fazer parte integrante da presente minuta, ficando assim a 

comissão de vistorias constituída: Efectivos – Eng.ª Isabel Trindade, Arquitecto Manuel Tavares, Fiscal Municipal, 

Representante da Autoridade Sanitária e Representante da Associação Nacional de Protecção Civil. Suplentes – 

Eng.º José Silvestre e Fiscal Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- Tratando-se de licenças/autorizações de utilização de edificações em que estejam em causa usos sujeitos a 

legislação específica, à composição supramencionada deverão associar-se representantes das entidades com 

intervenção nos processos (ex; DRABL, CCDR/C, ME/DRC, DGT…). ---------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera ainda, por unanimidade, revogar a sua deliberação anterior, datada do dia 27 

de Janeiro de 2006, na parte que respeita a “Licença ou Autorização de Utilização”, mantendo-se as Comissões de 

Insalubridade, Segurança, Estética e Técnica. ----------------------------------------------------------------------------------- 

D – DIVERSOS 

1 - ACORDO DE COOPERAÇÃO ENTRE A ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO CENTRO 

E A CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS – GABINETE DE APOIO À SAÚDE JUVENIL – Atendendo a 

que a Câmara Municipal contou para outorga do presente acordo de Cooperação, com as instalações do actual 

centro de saúde, nos termos do protocolo assinado. A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, subscrever o 

presente acordo de colaboração na condição do espaço físico que se compromete a disponibilizar ser o edifício do 

actual Centro de Saúde, produzindo o presente acordo de colaboração efeitos a partir da transferência dos serviços 

de saúde do actual para o novo Centro de Saúde. ------------------------------------------------------------------ 

2 - EMBAIXADA DA REPÚBLICA DE CUBA – A Câmara Municipal tomou conhecimento. ----------- 

E – EXTRAS 

1 - ASSOCIAÇÃO DA BOA-HORA – CEDÊNCIA DE PROPRIEDADE DE AUTOCARRO – Presente uma 

proposta do Vereador Dr. Carlos Neves, a qual fica a fazer parte integrante da presente acta, na qual dá a conhecer 

que o veículo pesado de Transporte de Passageiros Volvo, propriedade desta Câmara Municipal, com a matrícula 

NQ-46-15, não pode continuar ao serviço de transporte de crianças, de acordo com a legislação em vigor. No 

entanto se o veículo em causa passar para propriedade de uma IPSS, poderá manter-se ao serviço mais dois anos. -- 



 
 
 
 
 
 

 

-------- Nestes termos propões a Câmara Municipal a cedência gratuita da propriedade da viatura à Associação Boa 

– Hora, a fim de assegurar o transporte das crianças que tem prolongamento de horário escolar. Continuando a 

manutenção e utilização da viatura a ser garantida pela Câmara Municipal, nas condições actuais, uma vez que o 

que está em causa é a manutenção do serviço. ----------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, doar à Associação Boa-Hora a propriedade do veículo 

Pesado de Passageiros Volvo, com a matrícula NQ-46-15. -------------------------------------------------------------------- 

2 - PLANO DE PORMENOR DA ZONA TURISTICA DE VAGOS – Presente a informação de fundamentação 

para a elaboração do Plano de Pormenor da Zona Turística de Vagos. ------------------------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, elaborar o Plano de Pormenor da Zona Turística de Vagos, 

nos termos de fundamentação que aqui se dá por reproduzida e fica a fazer parte integrante da presente acta. -------- 

3 - INSTALAÇÕES DO NEVA – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, renovar o contrato de 

arrendamento, por mais um ano, da Fracção autónoma designada pela letra “B”, sito na Rua Padre Vicente Maria 

da Rocha, na Vila, Freguesia e Concelho de Vagos, onde se encontrarem a funcionar as instalações do núcleo 

Empresarial de Vagos (NEVA). --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4 - HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO – JOÃO EVANGELISTA SIMÕES – 

A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido formulado por João Evangelista Simões, 

residente na Avenida Claudino Santos Costa, Edifício Santa Joana – Praia da Vagueira, para o seu estabelecimento 

de Snack-Bar, denominado “El Caribe”, esteja aberto todos os dias da semana de 1 de Junho a 30 de Setembro de 

2007, das 08.00 horas às 03.00 horas. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

5 - AVEIRAGUA, LDA – RENUNCIA AO DIREITO DE REVERSÃO DO LOTE 123 DA ZONA 

INDUSTRIAL DE VAGOS – RATIFICAÇÃO – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ratificar o 

despacho do Sr. Vereador Dr. Carlos Neves, datado do dia 23 de Maio de 2007 no qual renuncia aos direitos de 

reversão e preferencial a seu favor, relativamente ao lote 123 da Zona Industrial de Vagos. ----------------------------- 

6 - COMISSÃO DE FESTAS EM HONRA DO DIVINO ESPÍRITO SANTO E SANTA MARIA DE 

VAGOS – INTERRUPÇÃO DE TRÂNSITO – RATIFICAÇÃO – A Câmara Municipal delibera, por 

unanimidade, ratificar os despachos do Sr. Vereador Fernando Ferreira Capela, que autorizou a interrupção de 

trânsito, nos seguintes dias: 27 de Maio de 2007 entre as 17,00 horas e as 19,00 horas, nas ruas: Estrada Nacional 

109, Rua Dr. Vasco Rocha, Largo do Encontro, Rua Dr. José Almeida Azevedo, Rua da Fonte, Rua das Escolas, 

Rua Eng.º Humberto Mendes Correia, Rua maestro Duarte Gravato, Rua Padre Vicente Maria da Rocha, Rua Padre 

Joaquim Maria da Rocha, para realização da Procissão do Espírito Santo; 28 de Maio de 2007, entre as 20:30 horas 

e as 22:30 horas, para realização da procissão das velas, nas Ruas: Estrada da Senhora e Estrada Nacional 109. ----- 

7 - ESCOLA SECUNDÁRIA DR. JOÃO CARLOS CELESTINO GOMES, ÍLHAVO – CICLOTURISMO 



 
 
 
 
 
 

 

AO VAGASPLASH – RATIFICAÇÃO – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ratificar o despacho 

do Sr. Vereador Fernando Ferreira Capela a autorizar a realização no dia 05 de Junho de 2007, de um percurso de 

Cicloturismo entre a Escola Secundária Dr. João Carlos Celestino Gomes – Ílhavo e o Vagasplash e vice-versa, 

pelos alunos, pessoal docente e não docente da referida escola. -------------------------------------------------------------- 

8 - ANTÓNIO CARLOS PINHO ALMEIDA E OUTROS – LOTEAMENTO URBANO – PROCESSO N.º 

9/06 – Presente o processo de loteamento n.º 9/06 de que é requerente António Carlos Pinho Almeida e outros, 

residente na Avenida Dr. Joaquim Melo nº 4, Águeda, que pretende lotear um terreno sito na Rua de S. João, Vila, 

Freguesia e Concelho de Vagos. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Atendendo a que a intervenção do loteamento se localiza totalmente fora da área de jurisdição da Direcção 

de Estradas, relativamente à E.N. 109, porque a Câmara Municipal não concorda com a proposta que a mesma 

Direcção apresentou para a E.N.109 e para os terrenos privados que com ela confinam atendendo ao facto da 

Câmara Municipal ter aprovado a informação prévia anterior ao projecto de beneficiação da E.N.109, remetido 

pela Direcção de Estradas e a proposta de loteamento cumprir toda a legislação em vigor e respeitar a informação 

prévia apresentada em 17 de Março de 2004, a Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar a presente 

proposta de loteamento nas condições da informação técnica, datada do dia 11 de Maio de 2007. ---------------------- 

9 - GAMA & TENDEIRO – CONSTRUÇÃO, LDA. - LOTEAMENTO URBANO, PROCESSO N.º 10/06 – 

Presente o processo de loteamento n.º 10/06 de que é requerente a firma Gama & Tendeiro, Construções, Lda., 

com sede na Rua Principal, nº 335, Gafanha da Boa-Hora, que pretende lotear um terreno sito no lugar de 

Carregosa, Freguesia de Ouca. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar as obras de urbanização, de acordo com a 

informação Técnica datada do dia 15 de Maio de 2007 a fixar a caução em 8.802,90 € e a execução das mesmas em 

60 dias. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10 - PARÓQUIA DE SOZA – Presente um requerimento do Pároco Fernando Manuel Teixeira Pinto, Presidente 

da Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Soza a solicitar ajuda na elaboração do dossier de candidatura do 

projecto de conservação e restauro da Igreja de Soza ao Sub-Programa 2, bem como a atribuição de uma 

comparticipação financeira. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, no sentido de ordenar aos serviços da Divisão de Edifícios 

e Urbanização a elaboração dos projectos, posteriormente após saber a estimativa orçamental deliberará atribuir a 

comparticipação financeira. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11 - RIA LOTE, LDA. - ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS LOTES 94, 95 E 96 – Restituição dos 50% do 

preço dos lotes, importância recebida a mais com a assinatura da escritura. ------------------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, devolver a importância de 54.804,94 €, recebidos 



 
 
 
 
 
 

 

indevidamente, ficando condicionado no Banco B.P.I, SA, autorizar na Pessoa da Rialote, Lda. ------------------------ 

12 - MANUEL JOAQUIM DOS SANTOS – LICENCIAMENTO DE OBRAS – PROC.º N.º 112/2007 – 

Presente um requerimento de Manuel Joaquim dos Santos, residente na Rua Principal, nº 94, Lugar, Freguesia de 

Santa Catarina a solicitar a necessária licença para construção de muros, num terreno sito na Rua Principal, nº 94, 

em Santa Catarina. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, autorizar a construção dos muros na parte agro-florestal, 

nos termos da informação técnica, datada do dia 23/5/2007. ------------------------------------------------------------------ 

13 - MANUEL ADÉRITO SANTOS – LICENCIAMENTO DE OBRAS – PROCESSO N.º 207/80 – Presente 

um processo de licenciamento de obras que é requerente Manuel Adérito Santos, residente no Canto de Baixo, 

Freguesia de Ponte de Vagos, a solicitar a legalização da alteração e ampliação do Centro de classificação de ovos, 

do qual é proprietário sito no Lugar de Canto de Baixo, Freguesia de Ponte de Vagos. ----------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, admitir a construção em área agro-florestal inferior a 2 

hectares, nos termos da informação técnica, datada do dia 05 de Maio de 2007 e remeter às devidas entidades para 

dar andamento ao processo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO – Presente na sala de reunião o Sr. Alírio de Matos, reclamando a colocação de 

Lombas na estrada Dr. João Rocha (Estrada dos Cardais) e semáforos para a estrada E.N.109. ------------------------- 

-------- Quanto às Lombas o Sr. Presidente da Câmara informou que vai mandar colocar as referidas lombas na Rua 

Dr. João Rocha. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Quanto aos semáforos já foram solicitados à Direcção de Estradas, para o local indicado. ---------------------- 

--------- 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 dezassete horas e quarenta e cinco minutos. ---------------------------------------------------------- 


