
 

 

ACTA Nº 10 

Acta da Reunião Ordinária do dia 26 de Maio de 2006 

--------- No dia 26 de Maio de 2006, pelas catorze horas e cinquenta minutos, no Edifício dos Paços do  Concelho de 

Vagos,  na  Sala  de Reuniões, reuniu ordinariamente, em sessão pública, a Câmara Municipal, sob a presidência do 

senhor Presidente da Câmara, Dr. Rui Miguel Rocha da Cruz, com a presença dos senhores vereadores, Dr. Carlos 

Manuel Simões das Neves, Drª Albina Maria de Oliveira Rocha, Dr. Manuel Augusto da Silva Frade, Fernando 

Ferreira Capela, e Engº Vitor Oliveira Santos. Assistiu à reunião a  Senhora D. Maria Eugénia Ribeiro Martins 

Rosa,  Chefe de Divisão Administrativa.------------------------------------------------------------------------------------------- 

FALTAS E JUSTIFICAÇÃO – Faltou à reunião o Sr. Vereador Dr. Marco António Ferreira Domingues, tendo a 

falta sido justificada, por unanimidade, uma vez que o Sr. Vereador se encontra ao serviço da Câmara Municipal.---- 

ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR: - Em virtude da acta da reunião do dia 12 de Maio de 2006, ter sido 

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

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA: - Antes de se entrar no período da Ordem do Dia o Sr. Vereador Dr. 

Manuel Augusto da Silva Frade, colocou ao Sr. Presidente as seguintes questões:------------------------------------------

--------- 1 – Bandeiras das Freguesias hasteadas no Monumento do Poder Local sem nada que o justifique e sem ser 

em dias de festa.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- 2 – Fontes luminosas do “ Centro da Vila ” e junto à “ Escola João Grave ”, encontrando-se, a última em 

situação de abandono.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- 3 – Dado existirem tantos terrenos incultos no concelho, será possível fazer alguma parceria com a Escola 

Profissional de Agricultura, por forma a serem desenvolvidos estudos que possam vir a promover a agricultura no 

Município?------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- O Sr. Presidente informou o Sr. Vereador  do seguinte:----------------------------------------------------------------

--------- 1 – Quanto ao monumento do Poder Local a finalidade do mesmo é manter sempre as bandeiras das 

freguesias hasteadas,  conforme se definiu na concepção do mesmo.----------------------------------------------------------

--------- 2 – A fonte luminosa situada junto à Escola João Grave, futura Biblioteca Municipal, encontra-se 

abandonada porque não funciona sendo a mesma para desmantelar antes do início das obras da biblioteca, uma vez 

que o espaço terá de ser utilizado com o estaleiro das obras. Posteriormente se decidirá qual o destino a dar ao 

espaço.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- 3 – Quanto à possibilidade de parceria com a EPADR de Vagos, por contactos efectuados com a mesma , a 

Escola está interessada na utilização de terrenos que se situam próximos da Escola e que são área florestal e, por 

conseguinte, não existe autorização para a sua utilização. Fora deste espaço, a Escola não se mostrou interessada 

uma vez, que teriam de efectuar a deslocação dos alunos.---------------------------------------------------------------------- 

ORDEM DO DIA 

A - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 

1 - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA - Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 25 de 

Maio de 2006, o qual acusa um saldo em dinheiro de 235 351,55 €, a Câmara Municipal dele tomou conhecimento.- 



  

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

Presente o auto de contra-ordenação nº 84/06, levantado pela equipa de Protecção da Natureza e Ambiente da 

Guarda Nacional Republicana de Aveiro, contra João da Rocha António, residente em Lombomeão, por proceder a 

Escavações num terreno sito na Choca do Mar, alterando o relevo natural do mesmo.--------------------------------------

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

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

3 – COGNIÇÃO – MARKETING, PUBLICIDADE E SERVIÇOS, LDA – CAMPANHA DE 

DESPISTAGEM VISUAL – CEDÊNCIA DE ESPAÇO NA VIA PÚBLICA PARA ESTACIONAMENTO 

DE UNIDADE MÓVEL – Presente o ofício datado de 19/05/2006, a informar que em colaboração com a 

Associação Portuguesa de Prevenção Visual, vão promover a unidade  nacional uma campanha de despistagem 

visual.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Solicitam autorização e cedência de espaço na via pública, para estacionarem uma unidade móvel, pelo 

período de um dia, na Rua do S. João (em frente ao Edifício S. João) em Vagos, para efectuarem rastreio no dia 

06/06/2006, das 9,00 horas às 19,00 horas.----------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, autorizar o pedido.------------------------------------------------

4 – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VAGOS – PEDIDO DE PARCERIA PARA CURSO DE 

EDUCAÇÃO FORMAÇÃO DE JOVENS – Presente o ofício nº 976, datado de 04/05/2006, dando a conhecer 

que a Escola Básica do 2º e 3º Ciclos Dr. João Rocha (Pai) de Vagos, encontrando-se a fazer candidatura a um          

“ Curso de Empregados de Mesa ”, com equivalência ao 9º Ano. Solicitam parceria da Autarquia.----------------------

--------- A Câmara Municipal associando-se à promoção do sucesso educativo e integração na vida activa dos 

jovens, delibera, por unanimidade, ser parceira para o curso de educação e formação de jovens, juntamente com o 

Agrupamento de Escolas de Vagos e subscrever a declaração proposta.------------------------------------------------------

5 – OCTÁVIO FERREIRA GRAÇA – CASA DE HABITAÇÃO SITA NA CARREGOSA PROPRIEDADE 

DO MUNICÍPIO – CONTRATO DE ARRENDAMENTO  - Presente o ofício de Octávio Ferreira Graça, 

residente na Carregosa, numa casa adquirida pela Câmara Municipal a herdeiros de Maria Freire, sua primeira 

senhoria, a solicitar que a Autarquia efectue o contrato de arrendamento, nos mesmos termos do anterior, fixando a 

renda em 100, 00 €/mês. Mais solicita que a Câmara Municipal  não exija o pagamento das rendas vencidas até à 

presente data, porquanto as mesmas foram investidas na recuperação do imóvel conforme foi dado conhecimento e 

pedida autorização para a realização das mesmas.--------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, autorizar a outorga do contrato de arrendamento com o 

arrendatário do imóvel adquirido pela Autarquia na Carregosa, freguesia de Ouca.----------------------------------------- 

6 – TONY RICHARD DE OLIVEIRA ALMEIDA – INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE – O presente 

assunto foi retirado para que o Jurista da Câmara Municipal e o Sr. Vereador, se pronunciem sobre o mesmo.---------

7 – ACADEMIA DE MÚSICA DE VAGOS – I FESTIVAL DOS JOVENS CANTORES DO DISTRITO DE 

AVEIRO – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO – Presente  o ofício da instituição mencionada em epígrafe a 

comunicar  que  se encontram a organizar o 1º Festival dos Jovens Cantores do Distrito de Aveiro,  bem  como  um 

“ Fim de Semana Cultural em Vagos ” a decorrer nos dias 7 e 8 de Julho de 2006, no Centro de Educação e Recreio. 

Solicitam a atribuição de um subsídio para o efeito.------------------------------------------------------------------------------

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



  

destinado  ao aluguer de instrumentos musicais, mediante a apresentação das facturas de aluguer dos mesmos.-------   

8 – COMISSÃO DE MELHORAMENTOS DA LOMBA, CORGO DO SEIXO DE BAIXO, CORGO DO 

SEIXO DE CIMA, LAMEIRO DO MAR, LAMEIRO DA SERRA E QUINTÃ – ATRIBUIÇÃO DE 

SUBSÍDIO – Presente o ofício datado de 16/02/2006 da Comissão de Melhoramentos supramencionada, destinada 

à aquisição e colocação de rede nos muros do Parque Infantil.-----------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, atribuir um subsídio correspondente à despesa no valor de 2 949,98 €.---------

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

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO – Presente o ofício da Comissão de Festas do Divino Espírito Santo e Nossa 

Senhora de Vagos/2006, apresentando o respectivo programa e orçamento e a solicitar a atribuição de um subsídio 

para a mesma.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, o seguinte:----------------------------------------------------------

--------- Aprovar o programa da festa e o respectivo orçamento.----------------------------------------------------------------

--------- Ratificar o despacho do Sr. Vereador Dr. Carlos Manuel Simões das Neves, de 16/05/2006, que autorizou o 

adiantamento da importância de 15 000,00 €, por conta do subsídio a atribuir (O.P. nº 1889, de 16/05/2006).----------

--------- Notificar a Comissão para apresentar orçamento das receitas para efeito de atribuição final do subsídio.-----

10 – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS A ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS – Tendo em consideração o conjunto 

das Associações Desportivas do Concelho de Vagos, que após notificação remeteram para a Câmara Municipal 

pedido de financiamento, nos termos do Regulamento Municipal de Atribuição de Subsídio e tendo em 

consideração os respectivos planos de actividades, o número de atletas que acolhe e a promoção no município, na 

Região e no País, do Concelho de Vagos, delibera a Câmara Municipal, por unanimidade, nos termos do citado 

Regulamento atribuir os subsídios finais, de acordo com a listagem anexa à presente acta, ficando dela a fazer parte 

integrante, para o ano económico de 2006.---------------------------------------------------------------------------------------- 

11 – 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 12/05/2006 

25/05/2006, cuja relação descriminada dos mesmos é dada aqui como inteiramente reproduzida junto à minuta da 

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

B – OBRAS MUNICIPAIS 

1 – BENEFICIAÇÃO DA ESCOLA DO 1º CEB DE SOZA – NOMEAÇÃO DE FISCAL  –  Presente a 

informação técnica datada de 27/04/2006, a dar a conhecer a necessidade de se proceder à nomeação de fiscalização 

para a obra mencionada em epígrafe, e  propondo a Srª Engª Ana Cláudia Vilão da Silva.---------------------------------

---------A Câmara Municipal , de acordo com a informação delibera, por unanimidade, nomear a Srª Engª Ana 

Cláudia Vilão da Silva, fiscal da obra.---------------------------------------------------------------------------------------------

2 – BENEFICIAÇÃO DE CRUZAMENTOS NA ESTRADA DE ALTA TENSÃO – NOMEAÇÃO DE 

FISCAL – Presente a informação técnica datada de 27/04/2006, a dar a conhecer a necessidade de se proceder à 

nomeação de fiscalização para a obra mencionada em epígrafe, e  propondo a Srª Engª Ana Cláudia Vilão da Silva.-

--------- A Câmara Municipal , de acordo com a informação delibera, por unanimidade, nomear a Srª Engª Ana 

Cláudia Vilão da Silva, fiscal da obra.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

3 – PARAGENS DE AUTOCARRO NA ESCOLA SECUNDÁRIA  DE VAGOS E EB 2/3 DR. JOÃO 

ROCHA (PAI)  – NOMEAÇÃO DE FISCAL – Presente a informação técnica datada de 27/04/2006, a dar a 



  

conhecer a necessidade de se proceder à nomeação de fiscalização para a obra mencionada em epígrafe, e  propondo 

a Srª Engª Ana Cláudia Vilão da Silva.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

4 – REQUALIFICAÇÃO URBANA DO BAIRRO DA CORREDOURA – AUTO DE RECEPÇÃO 

PROVISÓRIA PARCIAL – Presente a informação técnica datada 02/05/2006, que anexa o auto de recepção 

provisória parcial da obra em epígrafe, à excepção da pavimentação da Travessa Carvalho e Maia.---------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, homologar o referido auto.---------------------------------------

5 – EQUIPAMENTO DE APOIO SOCIAL E ADMINISTRATIVO NA ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS – 

ADJUDICAÇÃO E APROVAÇÃO DA MINUTA DO CONTRATO - Presente o Relatório da Comissão de 

Análise de Propostas, da obra de “ Equipamento de Apoio Social e Administrativo na Zona Industrial de Vagos ” 

propondo a adjudicação da mesma ao concorrente “ Construtora San José, S.A.”, pelo montante  de 1 099 001,32 €.-

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, adjudicar a obra à sociedade “ Construtora San José, S.A.”, 

pelo valor de 1 009 001,32 €, mais IVA.-------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Mais foi deliberado, aprovar a minuta do contrato a outorgar com a sociedade acima mencionada e elaborar 

para efeitos de financiamento, na medida de valorização territorial do P.O.C., do Q.C.A.4,  protocolo com o NEVA 

–Núcleo Empresarial de Vagos, que juntamente com o Município de Vagos, serão utilizadores do equipamento que 

ora se pretende edificar.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6 – ALCATROAMENTO DO ACESSO NORTE PARA A PRAIA DA VAGUEIRA – TRABALHOS A 

MAIS E A MENOS – Presente a informação técnica datado de 15/02/2006, dando a conhecer a existência de 

trabalhos a mais e a menos da obra mencionada em epígrafe, resultantes  de:------------------------------------------------

--------- Necessidade de garantir uma correcta drenagem das águas pluviais;-------------------------------------------------

--------- Substituição de pavimentação em pedra vidraço, por pedra do chão.------------------------------------------------

--------- Os referidos trabalhos a mais e a menos, importam, respectivamente em 23 155,49 € e 12 870,00 €.-----------

--------- A Câmara Municipal, por unanimidade, aprovar os referidos trabalhos e mais e a menos, acrescidos de 

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

C – OBRAS PARTICULARES – 

1 – CARLA SOFIA SIMÕES INÁCIO – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC. Nº 52/06  – Presente o processo 

de informação prévia nº 52/06, de que é requerente Carla Sofia Simões Inácio, residente no lugar do Andal, Santa 

Catarina, que pretende levar a efeito a construção de uma moradia, anexos, garagem, e muros no lugar de Pardeiros, 

da mesma freguesia.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera,  por unanimidade, deferir o pedido nos termos da informação técnica datada 

de 09/05/2006.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 – FINIBANCO, S. A. – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC. Nº 147/05 - Presente o processo de informação 

prévia nº 147/05, de que é requerente Finibanco, S.A., com sede na Rua Júlio Dinis, Porto, que pretende levar a 

efeito obras de alteração da fachada e remodelação interior no prédio sito na Rua Dr. Mendes Correia (Pai) 242, em 

Vagos.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- A Câmara Municipal delibera,  por unanimidade, deferir o pedido nos termos da informação técnica datada de 

15/05/2006.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 – PEDRO MIGUEL NETO DO CÉU – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC. Nº 197/05 - Presente o processo 

de informação prévia nº 197/05, de que é requerente Pedro Miguel Neto do Céu, residente no lugar do Vale, Ponte 



  

de Vagos, que pretende levar a efeito a construção de uma moradia unifamiliar, garagem, e muros no lugar de Vale.-

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

hectares e  aprovar a informação prévia  nos termos da informação técnica datada de 17/05/2006.----------------------- 

 4 – ISABEL CRISTINA MATIAS REGALADO – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC. Nº 33/06 – Presente o 

processo de informação prévia nº 33/06, de que é requerente Isabel Cristina Matias Regalado, residente no lugar de 

Cabecinhas, Calvão que pretende levar a efeito a construção de uma moradia unifamiliar, no referido lugar.----------- 

--------- A Câmara Municipal delibera, aprovar a construção prévia nos termos e condições de informação técnica 

datada de 09/05/2006.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5 – SANDRA CRSITINA SILVA OLIVEIRA – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC. Nº 158/05 - Presente o 

processo de informação prévia nº 158/05, de que é requerente Sandra Cristina Silva Oliveira, residente no lugar de 

Vigia, Santo André de Vagos que pretende levar a efeito a construção de uma moradia, anexos e muros, no referido 

lugar.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- A Câmara Municipal delibera,  por unanimidade deferir nos termos e condições de informação técnica 

datada de 22/05/2006 e das condições estipuladas no ofício 734 de 05/04/2006 da E.D.P..-------------------------------- 

6 –MARIA GORETI JESUS COSTA – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC. Nº 05/06 - Presente o processo de 

informação prévia nº 05/06, de que é requerente Maria Goreti Jesus Costa, residente na Rua da Constituição, nº890, 

1ºC, Paranhos que pretende levar a efeito a construção de uma habitação, em Choca do Mar, Calvão.------------------- 

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

hectares e aprovar a informação prévia nos termos de informação técnica datada de 19/05/2006.------------------------ 

7 –ANTÓNIO AUGUSTO ROCHA – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC. Nº 78/06 - Presente o processo de 

informação prévia nº 78/06, de que é requerente António Augusto Rocha, residente na Lomba, Santo António de 

Vagos, que pretende levar a efeito a construção de uma moradia e anexos e respectivo destaque, num terreno sito no 

referido lugar.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- A Câmara Municipal delibera,  por unanimidade, aprovar nos termos e condições de informações técnicas 

datada de 22/05/2006.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8 –CASIMIRO DE ALMEIDA BARRETO– INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC. Nº 86/05 - Presente o 

processo de informação prévia nº 86/05, de que é requerente Casimiro de Almeida Barreto, residente na Lomba, 

Santo António de Vagos, que pretende levar a efeito a  instalação de uma padaria e pastelaria, na Quintã.-------------- 

--------- A Câmara Municipal delibera,  por unanimidade, deferir o pedido nas condições impostas pela ,DRABL, 

SNBPC e de A.S. e nos termos de informação técnica datada de 19/05/2006.------------------------------------------------ 

9 –MANUEL MARGARIDO DA ROCHA– INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC. Nº 120/05 - Presente o 

processo de informação prévia nº 120/05, de que é requerente Manuel Margarido da Rocha, residente Calvão, e 

freguesia de Calvão, que pretende levar a efeito a construção de um imóvel destinado a habitação unifamiliar, 

comércio e garagens, em Calvão.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- A Câmara Municipal delibera,  por unanimidade, aprovar o pedido e condições de informação técnica 

datada de 23/05/2006.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

10 –EDUADO DA SILVA DIONÍZIO –  INFORMAÇÃO PRÉVIA DE LOTEAMENTO – PROC. Nº 146/05 

- Presente o processo de informação prévia de loteamento nº 146/05, de que é requerente Eduardo, da Silva 

Dionízio,  residente em Vagos, que pretende informação sobre o loteamento de um terreno sito em Vagos, na Rua 



  

Miguel Torga.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera por unanimidade, deferir o pedido nas condições das informações técnicas de 

25/05/2006, 21/04/2006 e 09/12/2005.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

11 – EDUADO DA SILVA DIONÍZIO – LOTEAMENTO URBANO – PROC. Nº 02/06 - Presente o processo 

de loteamento nº 02/2006, de que é requerente Eduardo da Silva Dionízio, residente em Vagos que requer o 

loteamento de um terreno sito em Vagos, na  Rua Miguel Torga.--------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera,  por unanimidade, deferir o processo de loteamento nas condições da 

informação técnica datada de 25/05/2006 e notificar o requerente a apresentar projectos de obras de urbanização.---- 

12 – MARIA ALICE ALVES LUCAS ARROJA MACEDO – LOTEAMENTO URBANO – PROC.Nº 

03/2002 – Presente o processo de loteamento nº 03/2002, no qual a requerente solicita a redução das contas 

prestadas, bem como a recepção provisória das obras de urbanização.--------------------------------------------------------

---------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, homologar o auto de recepção provisória das obras de 

urbanização, elaborado em 11/05/2006, bem como reduzir a caução para o valor de 11 893,55 €.------------------------

13 – CAPELA & JESUS IMOBILIÁRIA, LDA – INFORMAÇÃO PRÉVIA DE LOTEAMENTO – PROC. 

Nº 38/2006 – Presente a informação prévia de loteamento urbano nº 38/06, de que é requerente a firma Capela & 

Jesus Imobiliária, Ldª, com sede no Lameiro da Serra, Santo António de Vagos, que pretende informação sobre o 

loteamento de um terreno sito no referido lugar.----------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aceitar a justificação do requerente, uma vez que o pedido 

cumpre o P.D.M. de Vagos, e aprovar a informação prévia nas restantes condições da informação de 27/03/2006.---- 

14 – FRANCISCO, OLIVEIRA & FERREIRA, CONSTRUÇÕES, LDA – LOTEAMENTO URBANO – 

PROC. Nº 01/2006 – Presente o processo de loteamento nº 01/2006, de que é requerente a firma mencionada em 

epígrafe, com sede em Canto de Baixo, que pretende lotear um terreno sito no Ervedal, Santo André de Vagos.------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o processo de loteamento nos termos da 

informação técnica datada de 19/05/2006 e notificar a requerente a apresentar os projectos das obras de 

urbanização.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15 – ANTÓNIO AUGUSTO CARRINHO SANTOS – LOTEAMENTO URBANO  - PROC. Nº 01/2004 – 

Presente o processo de loteamento nº 01/2004, de que é requerente Olinda Natércia Simões dos Santos, residente em 

Troviscal, Oliveira do Bairro, viúva de António Augusto Carrinho Santos, a requerer a recepção provisória das 

obras de urbanização.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, homologar o auto de recepção provisória das obras de 

urbanização, datado de 01/03/2006, bem como reduzir a caução, ficando retido o valor de 3 975,31 €, até à recepção 

definitiva das obras de urbanização.------------------------------------------------------------------------------------------------

16 – AFONSO JOÃO DOS SANTOS SANTIAGO – LOTEAMENTO URBANO – PROC. Nº 24/1993 – 

Presente o processo de loteamento nº 24/1993 de que é requerente Afonso João dos Santos Santiago, residente em 

Vagos, a solicitar a redução da caução.---------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, reduzir a caução para o valor de 2 386,59 €, devendo este 

montante ser mantido até à recepção definitiva das obras de urbanização, conforme informação técnica de 

19/05/2006.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17 – FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE VAGOS – ISENÇÃO DO PAGAMENTO 



  

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

Presidente da Câmara, datado de 25/05/2006, que deferiu o pedido de isenção do pagamento de licença de obras 

formulado pela Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Vagos, com referência ao processo de obras nº 

61/2004.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18  - JORGE MANUEL DE JESUS RIBEIRO – ESTABELECIMENTO DENOMINADO “ OLÁ 

VAGUEIRA ”- Tendo em consideração que foi deliberado a selagem da fracção onde se acha instalado o 

estabelecimento denominado “ Olá Vagueira ” há já vários meses.------------------------------------------------------------

--------- Que o arrendatário e senhoria se acham em litígio judicial e que, nem um , nem outro, apresentaram os 

devidos projectos para emissão de autorização de utilização para efeitos de funcionamento do estabelecimento 

comercial, tendo antes solicitado a desselagem para efectuar a limpeza do estabelecimento, uma vez que estão em 

causa as condições de saúde pública e segurança no edifício, a Câmara Municipal delibera:------------------------------

--------- 1- Autorizar a desselagem provisória, para efeitos de vistoria de fracção;-------------------------------------------

--------- 2- Autorizar, caso seja determinado pela citada vistoria, a licença do local;----------------------------------------

--------- 3- Determinar vistoria ao local.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Mais foi deliberado, unanimemente, notificar o reclamante e o reclamado da presente deliberação. 

D- DIVERSOS- 

1 - PROTECÇÃO CIVIL - GABINETE TÉCNICO FLORESTAL INTERMUNICIPAL - Presente a 

informação do D.D.D.O Públicas datada de 3/5/2006, que remete cópia da acta da reunião intermunicipal realizada 

no dia 28/4/2006, entre as Câmaras Municipais de Ilhavo, Oliveira do Bairro e Vagos, sobre a criação do Gabinete 

Técnico Florestal Intermunicipal, no qual é proposto o seguinte:--------------------------------------------------------------- 

---------“Tendo subjacente que a elaboração do Plano de Defesa da Floresta é um elemento fundamental na 

prevenção dos incêndios florestais, e, por outro lado, os antecedentes relativos à Criação do Gabinete Técnico 

Florestal Intermunicipal entre os municípios supramencionados, a Câmara Municipal de Oliveira do Bairro propôs 

que fosse discutida a possibilidade de cada Município criar o seu próprio Gabinete, atendendo sobretudo ao facto 

de:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1-     As competências e responsabilidade das Câmaras Municipais em matéria de prevenção de incêndios                              

florestais terem sido ampliadas de forma relevante nos últimos tempos;------------------------------------------------------

2-        Qualquer um dos municípios ter dimensão territorial florestal que justifica a criação de um Gabinete Técnico 

autónomo em cada um deles;--------------------------------------------------------------------------------------------------------

3-      As tarefas a desenvolver pelo Gabinete no âmbito do Plano Geral de Actividades proposto pela ex-APIF 

serem demasiado exigentes, amplas e diversificadas;----------------------------------------------------------------------------

4-         Haver a forte probabilidade de surgirem dificuldades de coordenação, causadas pelas naturais diferenças que 

existam entre os três municípios, e que poderão, por exemplo, levar a que cada um deles dê respostas temporais 

diferentes às solicitações do Técnico, o que naturalmente dificultará muito a sua tarefa.------------------------------ 

--------- Deste modo, deliberam propor aos respectivos Executivos Municipais a criação de três Gabinetes Florestais 

Municipais autónomos, proposta esta que será depois submetida à análise e apreciação superior da Direcção-Geral 

de Recursos Florestais, tendo como objectivo não só a aprovação da criação dos três Gabinetes, mas igualmente o 

consequente aumento das verbas a transferir para os Municípios para o financiamento da sua actividade.” 



  

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, concordar com o proposto e aprovar a criação do Gabinete 

Técnico Florestal.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

E - EXTRAS – 

1- SIMÕES VIEIRA &LOURENÇO CONSTRUÇÕES, LDª- PROC. DE DESTAQUE  Nº 05/06- Presente o 

processo de destaque nº 05/2006, de que é requerente a firma Simões Vieira & Lourenço Construções, Ldª, com 

sede na Palhaça, Oliveira do Bairro, que requerem o destaque de uma parcela de terreno para construção urbana, no 

lugar de Carregosa, Ouca.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

datada de 23/5/06.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2- ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS - LOTES 104, 106, 108, 110, 132, 133, 134 E 135 - GEBOX, S.A. - 

Presente o ofício a solicitar autorização para que a sociedade Gebox, S. A., possa ceder a sua posição a instituição 

financeira para compra dos lotes directamente à Câmara.----------------------------------------------------------------------- 

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, autorizar a futura promitente compradora  e ceder a sua 

posição contratual, para efeitos de financiamento bancário e que a presente autorização fique a constar com a 

clausula contratual do contracto  promessa e outorgar.--------------------------------------------------------------------------- 

3- ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS- LOTE Nº 130- Por deliberação do dia 28/4/2006, a Câmara Municipal 

deliberou alienar o lote 130 de ZIV à firma Novo & Sereno, Sociedade de Construtora, Ldª, tendo que se verificado 

que a  designação correcta da firma é “Sociedade Construtora Novo & Sereno, Ldª”.-------------------------------------- 

--------- Assim a Câmara Municipal delibera, por unanimidade, corrigir a deliberação acima mencionada ficando a 

constar que a alienação é feita à “ Sociedade Construtora Novo & Sereno, Ldª ”.------------------------------------------- 

---------- 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  min________________________________________ Chefe de Divisão 

Administrativa, tendo terminado a reunião às 16,50 horas.---------------------------------------------------------------------- 

   

 

 

 

 


