
ACTA Nº 11 

Acta da Reunião Ordinária  do dia 9 de Junho de 2005 

--------- No dia 9 de Junho de 2005,  pelas dez horas, no Edifício dos Paços do Concelho de Vagos, na Sala de 

Reuniões, reuniu ordinariamente, a Câmara Municipal,  sob a presidência do senhor  Presidente da Câmara, Dr. Rui 

Miguel Rocha da Cruz, com a presença dos senhores vereadores, Mário Reis Pedreiras, Dr. João Paulo Martins 

Neta, Dr. Jorge Manuel dos Santos Simões,  Álvaro de Almeida Rosa e António José Ferreira da Graça. Assistiu à 

reunião a senhora D. Maria Eugénia Ribeiro Martins Rosa, Chefe de Divisão Administrativa.---------------------------

FALTAS E JUSTIFICAÇÃO – Faltou à presente reunião O Sr. Vereador Dr. Carlos Fernandes Roseiro Bento.---- 

ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR – Em virtude do texto da acta da reunião do dia 13 de Maio de 2005 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 ”, foi entregue ao Sr. Vereador Dr. João Paulo Martins 

Neta a informação prestada pelo Departamento de Urbanismo, com referência ao pedido formulado pelo Sr. 

Vereador na reunião de 25 de maio de 2005.--------------------------------------------------------------------------------------

--------- Após leitura da mesma, o Sr. Vereador informou o Sr. Presidente que considera não ter tido a resposta à 

pergunta formulada, uma vez que foram apontadas várias razões para a demora, que aceita serem válidas, mas não 

dá resposta ao que o mesmo pretende saber, isto é, o tempo que demoram, em média, os processos de licenciamento 

das obras particulares e as licenças de utilização.---------------------------------------------------------------------------------

--------- Também o Sr. Vereador Dr. João Paulo Martins Neta, chamou à atenção para o facto dos lugares de 

estacionamento para deficientes existentes na Vila e na Praia da Vagueira, serem poucos espaçosos, devendo ser 

alargados por forma a que a mobilidade dos deficientes que utilizem cadeiras de rodas tenham a sua vida facilitada.-

--------- O Sr. Presidente informou que na Praia da Vagueira os lugares de estacionamento para deficientes são mais 

largos e que quanto aos existentes na Vila se iria tomar em consideração esse facto.--------------------------------------- 

ORDEM DO DIA 

A - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 
1 - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA - Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 8 de 

Junho de 2005, o qual acusa um saldo em dinheiro de 550.258,83 €, a Câmara Municipal dele tomou 

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

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

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

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

Vagos, por proceder à extracção de inertes nas matas da Zona Industrial de Vagos.----------------------------------------

--------- De acordo com a informação da Fiscalização Municipal o local de extracção, encontra-se em área de 

Reserva Agrícola nacional e reserva Ecológica Nacional.-----------------------------------------------------------------------

---------  A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, enviar o processo para as entidades competentes para  

instrução, C.C.D.R.C. e D.R.A.B.L..---------------------------------------------------------------------------------------------- 



  

 3 – MARIA DE LURDES DOS SANTOS FERREIRA – RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OCUPAÇÃO 

DA VIA PÚBLICA – A Câmara  Municipal  delibera, por unanimidade, deferir o pedido formulado por Maria de 

Lurdes dos Santos Ferreira, residente na Praia da Vagueira para renovação da sua licença de ocupação da via 

pública, com o quiosque que possui na referida Praia, para o período de 01 de Julho a 31 de Dezembro de 2005.-----

4 – COMISSÃO DE FESTAS DE SANTO ANTÓNIO DE VAGOS – PEDIDO DE SUBSÍDIO – Presente o 

ofício da Comissão de Festas de Santo António de Vagos, a solicitar uma possível contribuição para os festejos em 

honra de Santo António que se realizam no mês de Junho.---------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por maioria, com 4 votos a favor ( do Senhor Presidente e dos Senhores 

Vereadores, Mário Reis Pedreiras, Dr. Jorge Manuel dos Santos Simões e António José Ferreira da Graça ) e 2 

votos contra ( dos Senhores Vereadores Dr. João Paulo Martins Neta e Álvaro de Almeida Rosa ) informar que a 

Autarquia não financia as festas de freguesia.-------------------------------------------------------------------------------------

Declaração de Voto do Sr.Vereador Álvaro de Almeida Rosa : “ Uma vez que a Câmara Municipal se mostrou 

exageradamente generosa com as festas da Vila, considero que alguma coisa  deveria ser dado também às festas das 

Freguesias do Concelho.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5 – COMISSÃO DA FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE FONTE DE ANGEÃO – PEDIDO DE 

SUBSÍDIO – Presente o ofício da Comissão da Fábrica da Igreja da Paróquia de Fonte de Angeão, datado de 31 de 

Maio findo, a solicitar um subsídio para a construção/restauro da Igreja.-----------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir um subsídio até 30% do valor da adjudicação, na 

condição da candidatura ser aprovada, em 2ª fase, pela Secretaria de Estado da Administração Local.------------------ 

6 – MUNICÍPIO DE MIRA – PEDIDO DE PARECER PARA O XVIII RAIDE À VITELA – 

RATIFICAÇÃO – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Vice-Presidente da 

Câmara, datado de  27 de  Maio findo, que autorizou a passagem pelo concelho de Vagos, do “ XVIII Raide à 

Vitela ”organizado pelo “ Turbo Clube ”, de S. João da Madeira.-------------------------------------------------------------

7 – CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO BAIRRO – PEDIDO DE PARECER PARA PASSEIO 

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

do Sr. Vereador da Cultura, Dr. Jorge Manuel dos Santos Simões, datado de 24 de Maio findo, que autorizou a 

passagem por este concelho do passeio Cicloturísmo, organizado pela Junta de Freguesia da Mamarrosa, no dia 10 

do corrente Mês.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8 - MANUEL GOMES PEREIRA – MÁQUINAS ELÉCTRICAS DE DIVERSÃO – A Câmara Municipal 

delibera, por unanimidade, deferir o pedido formulado Por Manuel Gomes Pereira, residente em Oiã, Oliveira do 

Bairro, que requereu licença de exploração para 3 máquinas de diversão, a instalara no “ Café Central ”, no lugar do 

“Lugar ”, em Covão do Lobo.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9 – ALEXANDRE JOSÉ CAETANO FRANCISCO – LICENÇA DE INSTALAÇÃO E 

FUNCIONAMENTO DE RECINTO IMPROVISADO E LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO - 

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

Câmara, datado de 25/05/2005, que autorizou o licenciamento de espectáculo musical com música gravada, nos 

dias 27 e 28 de Maio findo e 3, 4, 10 e 11 do corrente mês, das 22,00 horas às 04,00 horas dos dias seguintes no 

Snack-Bar e Restaurante denominado “ Campo Grande ”, sito em Salgueiro, bem como as respectivas licenças de 

ruído.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 



  

10 – ALEXANDRE JOSÉ CAETANO  FRANCISCO – LICENÇA DE INSTALAÇÃO E 

FUNCIONAMENTO DE RECINTO IMPROVISADO E LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO – Presente os 

requerimentos Alexandre José Caetano Francisco, residente na Costa do Valado, Aveiro, que requer licença de 

instalação e funcionamento de recinto improvisado, para realizar nos dias 17, 18, 24 e 25 de Junho de 2005, bailes 

com música gravada, no seu estabelecimento de Snack-bar e Restaurante denominado “ Campo Grande ”, sito em 

Salgueiro, das 22,00 h às 4,00 horas, dos dias seguintes, bem como as respectivas licenças de ruído.-------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, licenciar o espectáculo musical com música gravada, nos 

referidos dias, bem como as respectivas licenças de ruído. Mais foi deliberado, unanimemente, dar conhecimento à 

Guarda Nacional Republicana de Vagos.------------------------------------------------------------------------------------------ 

11 – DUARTE MANUEL SARABANDO RIBEIRO – LICENÇA DE DIVERTIMENTO PÚBLICO E 

LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir os pedidos 

formulados por Duarte Manuel Sarabando Ribeiro, residente no Bairro de S. João, em Vagos, que requereu licença 

de divertimento público, para realizar um baile no referido bairro, no dia 24/6/05 em honra de S. João, das 22,00 

horas às 02,00 horas do dia seguinte, bem como a respectiva licença de ruído.----------------------------------------------

--------- mais foi deliberado, dar conhecimento à G. N. R. de Vagos da realização do evento.----------------------------- 

12 –  6ª ALTERAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS PARA O ANO DE 2005 – 

RATIFICAÇÃO – Nos termos do disposto na alínea d) do nº 2 do artigo 64º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, 

alterada e republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 

ratificar a 6ª alteração ao Plano Plurianual de Investimentos para o ano de 2005 que apresenta tanto nas inscrições 

como nas diminuições o montante de 15 000,00 Euros, documento constituído por uma folha, assinado e rubricado 

pela Câmara Municipal o qual se dá aqui como inteiramente reproduzido para todos os efeitos legais e que, de 

acordo com o nº 1 do artigo 5º do Decreto-Lei nº 45362, de 21 de Novembro de 1963, na redacção do Decreto-Lei 

nº 334/82, de 19 de Agosto, vai ficar arquivado na pasta anexa ao presente livro de Actas.-------------------------------

13 – 6ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA PARA O ANO DE 2005 – RATIFICAÇÃO – Nos 

termos do disposto na alínea d) do nº 2 do artigo 64º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada 

pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar a 6ª alteração ao 

Orçamento da Despesa para o ano de 2005 que apresenta tanto nas inscrições como nas diminuições o montante de 

50 000,00 €uros, documento constituído por uma folha, assinado e rubricado pela Câmara Municipal o qual se dá 

aqui como inteiramente reproduzido para todos os efeitos legais e que, de acordo com o nº 1 do artigo 5º do 

Decreto-Lei nº 45362, de 21 de Novembro de 1963, na redacção do Decreto-Lei nº 334/82, de 19 de Agosto, vai 

ficar arquivado na pasta anexa ao presente livro de Actas.---------------------------------------------------------------------- 

14 – JUNTA DE FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO DE VAGOS – PEDIDO DE SUBSÍDIO – 

MUDANÇA DE POSTES ELÉCTRICOS NA RUA IRMÃ RITA – Presente  o ofício nº 25/2005, datado de 

30/05/2005, da Junta de Freguesia  de Santo António de Vagos, a solicitar um subsídio destinado ao pagamento da 

despesa efectuada com a mudança de postes de electricidade, na Rua Irmã Rita, devido ao alargamento da mesma.--

--------- Atendendo ao facto dos presentes trabalhos, caso fossem solicitados à E.D.P., o seu custo para a Autarquia 

seria desprovido de quaisquer despesas, o facto da Junta de freguesia não ter optado pelo procedimento normal, ou 

seja,  solicitado à E.D.P. a remoção dos mesmos, optando pelo ajuste directo a uma empresa privada, entendemos 

que as despesas devem ser imputadas ao F.F.F. da mesma.---------------------------------------------------------------------



  

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

Srs. Vereadores, Mário Reis Pedreiras, Dr. Jorge Manuel dos Santos Simões e António José Ferreira da Graça ) e 2 

votos contra ( dos Srs. Vereadores Dr. João Paulo Martins Neta e Álvaro de Almeida Rosa ).----------------------------

Declaração de Voto do Sr. Vereador Dr. João Paulo Martins Neta: “ Voto contra a decisão por considerar que 

podem existir motivos que tenham levado a Junta de Freguesia a adjudicar a deslocação dos postes a uma empresa 

privada, sendo por isso aceitável que se coloque à Câmara Municipal o pedido de auxílio de pagamento. Caso se 

verifique que não existem motivos justificáveis para a decisão da Junta de Freguesia , também votarei contra a 

atribuição do Subsídio.”--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Declaração de Voto do Sr. Vereador Álvaro de Almeida Rosa: “ Se a mudança de postes fosse solicitada à 

Câmara Municipal ou à E.D.P. através da Câmara, demoraria  meses ou anos, como é costume, e justifica-se 

plenamente a mudança através de uma empresa privada para evitar que os postes ficassem ali a constituir perigo 

para a circulação de pessoas e veículos.”------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

ESTABELECIMENTO  – Presente o requerimento de Jorge Manuel de Jesus Ribeiro, residente na Gafanha da 

Vagueira,  a solicitar horário de funcionamento excepcional para o seu estabelecimento de “ Bar ” denominado “ 

Mini-Golf ” sito na Gafanha da Vagueira, ás sextas-feiras e sábados, para funcionar das 9,00 horas até às 6,00 horas 

do dia seguinte.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------  A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o horário na condição de obter licença de 

utilização do estabelecimento.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

16 – ALEXANDRE JOSÉ CAETANO FRANCISCO – HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE 

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

Alexandre José  Caetano Francisco, residente em Salgueiro, para que o seu estabelecimento de Snack-Bar e 

Restaurante, denominado “ Campo Grande ”, sito em Salgueiro, esteja aberto das 9,00 horas às 4,00 horas dos dias 

seguintes, todos os dias da semana , desde 1 de Junho a 30 de Setembro de 2005.------------------------------------------ 

17 – MARIA OTÍLIA DE JESUS PITO – HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO 

– A Câmara  Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido formulado por Maria Otília de Jesus Pito, 

residente na Praia do Areão, para que o seu estabelecimento de “ Bar ”, denominado “ Areão Bar ”, esteja aberto 

das 9,00 horas até às 4,00 horas do dia seguinte, até 30 de Setembro de 2005, na condição de obter licença de 

utilização do estabelecimento.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

18 – INFORVAGOS  - INDÚSTRIA INFORMÁTICA DE VAGOS, LDA – LOTE 39 DA ZONA 

INDUSTRIAL -  Seguidamente foi presente o processo referente ao pedido formulado pela firma Inforvagos – 

Indústria Informática de Vagos, Ldª, proprietária do lote nº 39 da Zona Industrial de Vagos, que pretendem 

autorização para vender o referido lote ou que a Câmara Municipal exerça o seu direito de preferência sobre o 

mesmo. Do processo consta também o ofício/resposta da firma com a referência à deliberação da Câmara 

Municipal do dia 01/04/2005, bem como o parecer do Jurista da Câmara Municipal, datado de 10/05/2005.-----------

--------- Apreciados os documentos a Câmara Municipal delibera, por unanimidade, remeter o processo ao 

departamento de Urbanismo, para informação sobre o licenciamento da obra para o lote em causa.--------------------- 

19 – ORBITUR – INTERCÂMBIO DE TURISMO, S. A. – PARQUE DE CAMPISMO DA VAGUEIRA – 

INDEMNIZAÇÃO DEVIDA PELO PROCESSO Nº 48084/2001C – Presente o ofício da Orbitur – Intercâmbio 



  

de Turismo, S. A., com sede em Lisboa, a solicitar indemnização devida pelo processo nº 48084/2001C, 

incumprimento do contrato de concessão celebrado em 29 de Julho de 1985, e que decorre de iniciativa camarária 

de cessação unilateral intempestiva do contrato de concessão com efeitos a partir de 29 de Julho de 1993.-------------

--------- A Câmara Municipal delibera,  notificar a requerente da sua intenção de indeferir o requerido com os 

fundamentos que se transcrevem do parecer jurídico datado de 06/04/2005 e para a mesma se pronunciar, querendo, 

nos termos dos artºs 100º e 101º, do Código do Procedimento Administrativo:---------------------------------------------- 

Transcrição dos fundamentos do parecer jurídico datado de 06/04/2005:-----------------------------------------------------

--------“ a) Se o exercício do direito de resgate, aliás previsto numa das cláusulas do contrato de concessão se 

verificou através de um meio ilegal ou de forma imprópria o vício eventualmente cometido por parte do então 

Presidente da Câmara era gerador de simples anulabilidade e não de nulidade, pelo que competia à Orbitur 

impugnar contenciosamente tal ilegabilidade no prazo de 2 meses, conforme o disposto na alínea a) do nº 1 do art. 

28 da LPTA.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- b) Acresce que o exercício do direito de resgate por parte do então Presidente da Câmara foi objecto  de 

uma providência cautelar através da qual foi ordenada a entrega do Parque de Campismo à Câmara Municipal, 

tendo, por isso, sancionado a legalidade do referido exercício.-----------------------------------------------------------------

--------- c) Mais ainda que o referido exercício do direito de resgate tivesse sido objecto de uma acção autónoma, o 

que no nosso entender não se verificou, e ainda que se queira ver na alusão que no acórdão do STA de 11 de Julho 

de 1996, proferido no processo 38313-Z, se faz ao resgate como mera informação uma parte do objecto do 

respectivo recurso, o que só por mera hipótese se admite, o certo é que, tendo aquele acórdão sido proferido em 11 

de Julho de 1996, sem que do mesmo tivesse sido interposto recurso, é manifesto que transitou em julgado há mais 

de três anos. Consequentemente, e ao abrigo do DL nº 48051, de 21 de Novembro de 1967, com referência ao 

artigo 71º da LPTA, o direito à pretendida indemnização há muito que parece estar prescrito.”--------------------------

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

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

abstenções ( dos Srs. Vereadores Dr. João Paulo Martins Neta e Álvaro de Almeida Rosa ).------------------------------ 

20 – PROTOCOLO DE PARCERIA ( MINUTA) – PAS – ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE 

SOCIAL/PLANO ALTERNATIVA SAÚDE, CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS E SANTA CASA DE 

MIDERICÓRDIA DE VAGOS – Presente  a proposta de protocolo de parceria (minuta), entre as entidades 

mencionadas em epígrafe, que visa contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população económicamente 

desfavorecida do concelho,  prestando  cuidados  de  saúde  gratuitos  na  área  da  Medicina  Tradicional  Chinesa  

( Acumpultura e Fitoterapia ).-------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, aceitar os termos da presente proposta à excepção do estipulado na cláusula 

V nº 2 ( a Câmara Municipal de Vagos disponibiliza e garante ) e introdução de um nº 10 na mesma cláusula V ( A 

S.C.M.V. disponibiliza e garante ) em que a mesma se obriga a comunicar mensalmente à Autarquia de Vagos o 

nome e morada dos utentes do PAS.------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A presente deliberação foi tomada por maioria com 5 votos a favor ( do Sr. Presidente e dos Srs. 

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

Paulo Martins Neta) e uma abstenção ( do Sr. Vereador Álvaro de Almeida Rosa ).----------------------------------------

Declaração de Voto do Sr. Vereador Álvaro de Almeida Rosa: “ Abstenho-me porque não tive tempo nem de ler 



  

quanto mais estudar o protocolo.”--------------------------------------------------------------------------------------------------

21 – CRAC – CENTRO RECREATIVO E ACÇÃO CULTURAL DE PARADA DE CIMA – PEDIDO DE 

SUBSÍDIO – Presente o ofício do CRAC- Centro Recreativo e Acção Cultural de Parada de Cima, a solicitar a 

atribuição de um subsídio para a instalação da rega no campo de futebol das escolinhas e infantis, execução do furo 

e relvamento.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, notificar a instituição de que deverá remeter para a 

Câmara Municipal orçamento global para a iluminação, relvamento e sistema de rega do campo das escolinhas, 

para atribuição do subsídio.----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

22 - JUNTA DE FREGUESIA DE FONTE DE ANGEÃO – PEDIDO DE SUBSÍDIO – Presente o ofício da 

Junta de Freguesia de Fonte de Angeão, datado de 11/04/2005, a solicitar a atribuição de um subsídio para 

requisição de ligação e baixada para parque de merendas.----------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade,  atribuir  o subsídio no montante de 1 659,04 €, respeitante 

à opção 3.1 do orçamento da E.D.P., anexo ao ofício da Junta de Freguesia.------------------------------------------------ 

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

efectuados  no âmbito das obras particulares no período de 25/05/2005 a 08/06/2005, cuja relação descriminada dos 

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

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

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

B – ASSUNTOS DE OBRAS MUNICIPAIS  

1 – PAÇOS DO CONCELHO DE VAGOS ( ANTIGO EXTERNATO DE S. JOÃO ) – PROCº 6.2.2-04/2003- 

CONTA FINAL DA EMPREITADA – A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, retirar este ponto da 

Ordem de Trabalhos, por motivo do documento não se encontrar concluído.------------------------------------------------ 

C - OBRAS PARTICULARES   

1 – ANGELINA DA ROCHA MARTINS RESENDE – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC. 54/05  – Presente 

o processo de Informação Prévia nº 54/2005, de que é requerente Angelina da Rocha Martins Resende, residente em 

Vagos, que requer informação prévia para construção de moradia unifamiliar, muros e anexos, num terreno de que é 

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

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

de 24/05/2005.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 – ARMINDO SEMIÃO – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC. 49/2005 –Presente o processo de Informação 

Prévia nº 49/2005, de que é requerente Armindo Semião, residente em Gafanha da Vagueira, que requer informação 

prévia para construção de uma moradia unifamiliar, muros e anexos, num terreno de que é proprietário sito em 

Gafanha da Vagueira.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

de 24/05/2005.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3 – ABÍLIO  DAS  NEVES  MARGARIDO – INFORMAÇÃO  PRÉVIA – PROC.  Nº  43/2005  –  Presente o 

processo de Informação Prévia nº 43/2005, de que é requerente Abílio das Neves Margarido, residente em Calvão, 

que  requer  informação  prévia  para  construção  de  uma  moradia  unifamiliar  muros e  anexos,  num  terreno   

de que é proprietário sito em Calvão. ----------------------------------------------------------------------------------------------



  

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

de 24/05/2005.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4 – NATÁLIA  DA  MAIA  REGALADO – INFORMAÇÃO  PRÉVIA  –  PROC.  Nº  44/2005 –  Presente o 

processo de Informação Prévia nº 44/2005, de que é requerente  Natália  da Maia Regalado,  residente  em  Lomba, 

que requer  informação prévia para construção de uma moradia unifamiliar, muros e anexos, num terreno de que é 

proprietária sito em Lomba.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

de 24/05/2005.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5 – MARIA ROSA DE JESUS E MANUEL FLORÊNCIO MATIAS – CONSTRUÇÃO EM PARCELA A 

DESTACAR – PROC. Nº 04/2004 – Presente o processo de destaque nº 04/2004, requerido por Maria Rosa de 

Jesus e Manuel Florêncio Matias, residentes no lugar de Santo André, que requerem o destaque de uma parcela  de 

terreno para construção de uma moradia unifamiliar e muros, no referido lugar de Santo André.-------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido conforme informação técnica datada de 

18/05/2005.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6 – CARLOS MANUEL NETO LOURENÇO – LICENCIAMENTO DE OBRAS – PROC. Nº 71/2005- 

Presente o processo de obras particulares nº 71/05, de que é requerente Carlos Manuel Neto Lourenço, residente no 

lugar de Santo André, que solicita a construção de muros de vedação e divisão, na sua propriedade sita no referido 

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

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido de construção de muros em área agro-

florestal , nos termos da informação técnica datada de 20/05/2005.-----------------------------------------------------------

7 – ARMANDO VIANA, LDA –LOTEAMENTO URBANO – PROC. Nº 5/2003 – Seguidamente foi presente o 

processo de loteamento urbano  nº 5/2003, de que é requerente a firma Armando Viana, Ldª, com sede em Ílhavo, 

que requer o loteamento de um terreno sito no lugar de Carregosa.---------------------------------------------------------- -

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar os projectos das obras de urbanização, fixara a 

caução em 20 137,23 €, e o prazo de execução em 6 meses, conforme informações técnicas datadas de 20 e 24 de 

Maio de 2005.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

D – DIVERSOS  

1 – MANUEL JOSÉ FERREIRA DA SILVA – DENÚNCIA SOBRE ESTABELECIMENTO SITO NA RUA 

PADRE FERRO, NA PRAIA DA VAGUEIRA – Presente o ofício de Manuel José Ferreira da Silva, com 

residência  de férias na Praia da Vagueira, a denunciar a existência de um estabelecimento, sito na Rua Padre Ferro, 

na referida Praia, que funciona como “ Bar de alterne ”.------------------------------------------------------------------------ 

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade , notificar a Guarda Nacional Republicana de Vagos, do 

teor da denúncia, bem como solicitar informações ao proprietário do estabelecimento.------------------------------------

2 – PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS – ALTERAÇÃO À LEI ELEITORAL PARA OS ORGÃOS 

DAS AUTARQUIAS LOCAIS – A Câmara tomou conhecimento do teor do ofício datado de 28/04/2005, do 

Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, que anexa a intervenção proferida pelo Sr. Deputado António 

Filipe, no Plenário da Assembleia da República do dia 28/04/2005, sobre a “ Alteração à Lei Eleitoral para os 

Orgãos das Autarquias Locais ”.----------------------------------------------------------------------------------------------------

3 – NEVA – NÚCLEO EMPRESARIAL DE VAGOS – COOPERAÇÃO NEVA/CÂMARA MUNICIPAL – 



  

VIGILÂNCIA DAS PRAIAS DA VAGUEIRA E AREÃO – Presentes o ofício do NEVA-Núcleo Empresarial 

de Vagos, datado de 10 de Maio findo, a solicitar a comparticipação da Câmara Municipal no financiamento da 

vigilância das Praias da Vagueira e Areão.----------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, financiar a actividade na importância de 500,00 €/mês, 

durante os meses de Julho, Agosto e Setembro de 2005.------------------------------------------------------------------------ 

E – EXTRAS  

1 – PROPOSTA DO SIMBOLO SIG E LAYOUT DA PÁGINA WEB DO SIG VAGOS – Seguidamente foi 

presente uma informação do Departamento de Urbanismo, que anexa proposta para o símbolo a adoptar pelo “ SIG 

Municipal ”, bem como, proposta de Layout para a página da internet do SIG da Autarquia.-----------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar as propostas apresentadas.-----------------------------

2 – SIG-RIA – DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO – ON-LINE – A Câmara Municipal tomou 

conhecimento, através da informação do Departamento de Urbanismo, que a partir do dia 16/06/2005 irão ser 

disponibilizados na página SIG da Câmara Municipal a Planta de Ordenamento do Plano Director Municipal de 

Vagos em vigor, os Ortofotos e a Cartografia 10K do Concelho.--------------------------------------------------------------

3 – ESCOLA SECUNDÁRIA DR. JOÃO CARLOS CELESTINO GOMES – ILHAVO – PASSEIO 

CICLOTURISMO AO VAGASPLASH, NA VAGUEIRA – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, 

ratificar o despacho do Sr. Vereador Dr. Jorge Manuel dos Santos Simões, datado de 02/06/2005, que autorizou o 

passeio mencionado em epígrafe, o qual se realizou no dia 07/06/2005.------------------------------------------------------

4 – ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VAGOS – CORTEJO 2005 – 

AUTORIZAÇÃO PARA DESFILE – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, autorizar a realização do 

desfile a realizar no dia 12 do corrente mês , percorrendo a E.N.109 ( entre a Rotunda da Senhora de Vagos e o 

Tribunal de Vagos  ) e a EN 333 ( Entre o Tribunal de Vagos e a Rotunda do Centro de Saúde ) entre as 15,30 horas  

e as 17,00 horas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5 – MANUEL NUNES FREIRE CALADO – INFORMAÇÃO PRÉVIA PROC. Nº 62/05 – Presente o processo 

de informação prévia nº 62/05, de que é requerente Manuel Nunes Freire Calado, residente em Ilhavo, que pretende 

construir uma moradia no lugar de Lavandeira.-----------------------------------------------------------------------------------

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

de 02/06/2005.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6 – JOSÉ RODRIGUES SARAIVA – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC. Nº 27/2004 – Presente o processo de 

informação prévia nº 27/2004, de que é requerente José Rodrigues Saraiva, residente em Lavandeira, que pretende 

transformar uma cave da sua residência, em estabelecimento de restauração e bebidas.------------------------------------

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

de 03/06/05, e dos pareceres das seguintes entidades:---------------------------------------------------------------------------

--------- Autoridade Sanitária  - Ofício nº 190, de 2004/11/13;-----------------------------------------------------------------

--------- Serviço Nacional de Bombeiros e protecção Civil – ofício nº 026760, de 30/11/2004; e-------------------------

--------- Governo Civil de Aveiro – ofício nº SE/1364/CM/05, DE 20/04/2005.---------------------------------------------

7 – MARIA ISABEL MOÇO DOMINGUES CRISTO – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC. Nº 63/05 – 

Presente o processo de informação prévia  nº 63/05, de que é requerente Maria Isabel Moço Domingues Cristo, 

residente em Vagos, que pretende construir uma  moradia unifamiliar e anexos, em Vagos.------------------------------



  

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido conforme informação técnica datada de 

03/06/2005.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8 – JOÃO MANUEL SEQUEIRA DO CARMO – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC. Nº 64/2004 – Presente 

o processo de informação prévia nº 64/2004, de que é requerente João Manuel Sequeira do Carmo, residente em 

Lombomeão, que pretende a requalificação e ampliação de uma habitação sita em Cabecinhas.--------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido conforme informações técnicas datadas de 

27/05/05.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9 – JORGE MANUEL TAVARES DA ROCHA – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC. Nº 57/05 – Presente o 

processo de informação prévia nº 57/05, de que é requerente Jorge Manuel Tavares da Rocha, residente em Gafanha 

da Boa-Hora, que pretende a construção de moradia , anexos e muros num terreno sito na Gafanha do Areão.--------

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido conforme informação técnica datada de 

02/06/05.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       

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

minuta, nos termos e para os efeitos consignados no nº 3, do artº 92º, da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada 

e republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a qual vai ser assinada pelo membros da Câmara aqui 

presentes e por mim,_____________________________, Chefe de Divisão Administrativa, tendo terminado  a 

reunião ás 12,00 horas.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


