
ACTA Nº 12 

Acta da Reunião Ordinária do dia 24 de Junho de 2005 

--------- No dia 24 de Junho de 2005,  pelas dez horas,  no Edifício dos Paços do Concelho de Vagos, na Sala de 

Reuniões, reuniu em sessão pública, a Câmara Municipal, sob a presidência do senhor  Presidente da Câmara, Dr. 

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

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

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

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

ACTAS DAS REUNIÕES  ANTERIORES: - Em virtude dos textos das actas das reuniões dos dias 25 de Maio e 

9 de Junho, terem sido préviamente distribuídas a todos os membros do Órgão Executivo, a Câmara Municipal 

deliberou, por unanimidade aprovar as  respectivas actas.----------------------------------------------------------------------   

ORDEM DO DIA 
A - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 

1 - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA - Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 23 de 

Junho de 2005, o qual acusa um saldo em dinheiro de 362.707,00 €,a Câmara Municipal dele tomou conhecimento.- 

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

2.1. - Presente o auto de notícia de contra-ordenação nº 80/05, levantado pela Equipa de Protecção da Natureza e 

Ambiente da  Guarda Nacional Republicana de Aveiro, contra a firma “M.A. Inertes, Ldª”, com sede em Vagos, por 

proceder à extracção  de materiais inertes, em Cavadas do Salgueiro, freguesia de Soza, não existindo no local de 

exploração qualquer placa identificadora da pedreira e da empresa exploradora, data de licenciamento e entidade 

licenciadora, bem como a existência de sinalização da área licenciada.-------------------------------------------------------

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

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

2.2. -  Presente o auto de notícia de contra-ordenação nº 82/05, levantado pela Equipa de Protecção da Natureza e 

Ambiente da Guarda Nacional Republicana de Aveiro,  contra a firma “ Braga & Fernandes ”, com sede em 

Salgueiro, Soza, por proceder à exploração de materiais inertes, no lugar de Lavandeira, Soza, sem possuírem 

licença de exploração.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, remeter o auto ao Departamento de Urbanismo, para 

assinalarem na planta de condicionantes do P.D.M. o local da exploração.--------------------------------------------------

2.3. – Presente o auto de notícia de contra-ordenação nº 84/05, levantado pela Equipa de Protecção da Natureza e 

Ambiente da Guarda Nacional Republicana de Aveiro, contra João Augusto Simões, residente em Canto de Calvão, 

por proceder à exploração de materiais inertes em Canto de Calvão, freguesia de Calvão, sendo os materiais 

extraídos transportados para junto do campo de futebol situado a cerca de 500 metros do local da área de 

exploração, tendo apresentado o alvará de licença nº 1/2005.------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, remeter o processo ao Departamento de Urbanismo, para 

informação.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.4 – Presente o auto de notícia de contra-ordenação nº 92/2005, levantado pela Equipa de Protecção da Natureza e 

Ambiente da Guarda Nacional Republicana de Aveiro, contra Licínio Oliveira Dinis, Unipessoal, Ldª, com sede em 

Quintã, Santo António de Vagos, por possuir um estabelecimento de comércio de automóveis novos e usados e 



  

reparações, em funcionamento, sem que para o efeito possuísse licença de utilização.-------------------------------------

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

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

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

Presente o auto de notícia de contra-ordenação nº 14/PG-V/05, levantado pela Guarda Nacional Republicana de 

Vagos, contra Alexandre José Caetano Francisco, residente na Costa do Valado, Aveiro, explorador do 

estabelecimento denominado “ Pé de Salsa ”, sito em Salgueiro, por no referido estabelecimento destinado aos 

serviços de restauração e bebidas, existir Música Ambiental Fonográfica, audível do exterior, sem que possuíssem 

licença especial de ruído.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

Presente o auto de notícia de contra-ordenação nº 13/PG-V/05, levantado pela Guarda Nacional Republicana de 

Vagos, contra Alexandre José Caetano Francisco, residente na Costa do Valado, Aveiro, explorador do 

estabelecimento denominado “ Pé de Salsa ”, sito em Salgueiro, por o estabelecimento se encontrar em pleno 

funcionamento, para o serviço de restauração e bebidas, sem possuir o respectivo “ Alvará de Funcionamento ”.-----

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

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

5 – GUARADA NACIONAL REPUBLICANA – AUTO DE NOTÍCIA DE CONTRA-ORDENAÇÃO – 

Presente o auto de notícia de contra-ordenação nº 16/PG-V/05, levantado pela Guarda Nacional Republicana de 

Vagos, contra Alexandre José Caetano Francisco, residente na Costa do Valado, Aveiro, explorador do 

estabelecimento denominado “ Pé de Salsa ”, sito em Salgueiro, por o estabelecimento não possuir livro de 

reclamações.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

Presente o auto de notícia de contra-ordenação nº 100/05, levantado pela Equipa de Protecção da Natureza e 

Ambiente da Guarda Nacional Republicana de Aveiro, contra a firma “ Braga & Fernandes ”, com sede em 

Salgueiro, Soza, por procederem à exploração de materiais inertes, no lugar de Lavandeira (Palmela), Soza, sem 

que possuíssem a respectiva licença.-----------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, remeter ao Departamento de Urbanismo, para localizar na 

planta de condicionantes do P.D.M. a exploração.-------------------------------------------------------------------------------

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

Presente o auto de notícia de contra-ordenação nº 69/05, levantado pela Equipa de Protecção da Natureza e 

Ambiente da Guarda Nacional Republicana de Aveiro, contra António Manuel Calisto Frade, residente em Canto 

de Calvão, Freguesia de Calvão, por proceder à extracção de inertes em Cabeças Verdes – Canto de Calvão, sem 

que para o efeito possuíssem licença de exploração.-----------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, remeter ao Departamento de Urbanismo, para localizar na planta de 

condicionantes do P.D.M. a exploração.-------------------------------------------------------------------------------------------



  

8 – LICÍNIO & ROCHA, LDA – OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA – A Câmara Municipal delibera, por 

unanimidade, deferir o pedido formulado pela firma Licínio & Rocha, Ldª, proprietária do estabelecimento de 

croissanteria e geladaria denominado “ Barbaridades ”, sito na Avenida Dr. Lúcio Vidal, na Vila de Vagos que 

requereu licença de ocupação da via pública com esplanada, numa área de 18m2, para o período de 1 de Maio a 31 

de Dezembro de 2005, na condição de assegurarem 1,60m de passeio para a passagem de pessoas e bens.-------------

9 – MARIA BEATRIZ FERREIRA PIMENTEL DE ALMEIDA – LICENÇA DE OCUPAÇÃO DA VIA 

PÚBLICA – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido formulado por Maria Beatriz leite 

Ferreira Pimentel, proprietária do estabelecimento de confeitaria e pizaria denominado “ Bom Dia ”, sito na Rua 

António Carlos Vidal, na Vila de Vagos, que requereu licença de ocupação da via pública com esplanada, com a 

área de 15m2, para o período de 1 de Maio a 31 de Agosto de 2005, na condição de assegurarem 1,60m de passeio 

para a passagem de pessoas e bens.-------------------------------------------------------------------------------------------------

10 – A . EDMUNDO ROSA, UNIPESSOAL, LDA – RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OCUPAÇÃO DA 

VIA PÚBLICA – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido formulado pela firma A . 

Edmundo  Rosa, Unipessoal, Ldª, com sede em Vagos, que requer a renovação da licença de ocupação da via 

pública com o quiosque que possui na Praça da Corredoura, em Vagos, no período de 1 de Maio a 31 de Agosto de 

2005.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11 – CARMINDA FÁTIMA JESUS MARQUES – RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OCUPAÇÃO DA VIA 

PÚBLICA – A Câmara Municipal delibera por unanimidade, deferir o pedido formulado por Carminda Fátima 

Jesus Marques, que requer a renovação da licença de ocupação da via pública com o quiosque que possui na Praia 

da Vagueira, no período de 1 de Julho de 2005 a 30 de Junho de de 2006.---------------------------------------------------

12 – ALÍRIO MALTEZ, LDA – LICENÇA DE OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA –  A Câmara Municipal 

delibera, por unanimidade, deferir o pedido formulado  pela firma Alírio Maltez, Ldª, com sede na Praia da 

Vagueira, que requereu a licença de ocupação da via pública com esplanada em frente ao seu estabelecimento 

denominado “ Novo Ambiente ”, para o período de 1 de Junho a 30 de Setembro de 2005.-------------------------------

13 – MARIA DA GRAÇA DOS SANTOS FERREIRA – LICENÇA DE OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA –A 

Câmara Municipal delibera por unanimidade, deferir o pedido formulado por Maria da Graça dos Santos Ferreira, 

residente em Fermentões, Águeda,  que requereu licença de ocupação da via pública com o quiosque que possui na 

Praia da Vagueira, no período de 1 de Junho a 31 de Dezembro de 2005.----------------------------------------------------

14 – MEGA 300 – COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA O LAR, UNIPESSOAL, LDA - LICENÇA DE 

OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA – LOJA 1 – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido 

formulado pela firma “Mega 300 – Comércio de Artigos para o Lar, Unipessoal, Ldª ”, com estabelecimento na Rua 

Albino de Oliveira Pinto, Praia da Vagueira, que requer licença de ocupação da via pública com expositores (loja 1) 

para o ano de 2005, na condição de assegurarem 1,60 metros de passeio para a passagem de pessoas e bens.----------

15 – MEGA 300 – COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA O LAR, UNIPESSOAL, LDA – LICENÇA DE 

OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA – LOJA 2 – A Câmara municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido 

formulado pela firma “Mega 300 – Comércio de Artigos para o Lar, Unipessoal, Ldª ”, com estabelecimento na Rua 

Albino de Oliveira Pinto, Praia da Vagueira, que requer licença de ocupação da via pública com expositores (loja 2) 

para o ano de 2005, na condição de assegurarem 1,60metros de passeio para a passagem de pessoas e bens.-----------

16 – MEGA 300 – COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA O LAR, UNIPESSOAL, LDA – LICENÇA DE 



  

OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA – LOJA 3 – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido 

formulado pela firma “Mega 300 – Comércio de Artigos para o Lar, Unipessoal, Ldª ”, com estabelecimento na Rua 

Albino de Oliveira Pinto, Praia da Vagueira, que requer licença de ocupação da via pública com expositores(loja 3) 

para o ano de 2005, na condição de assegurarem 1,60metros de passeio para a passagem de pessoas e bens.-----------

17 – ALDA RIBEIRO NEVES TOMÉ – LICENÇA DE OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA – A Câmara 

Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido formulado por Alda Ribeiro Neves Tomé, que requereu 

licença de ocupação da via pública em frente ao seu estabelecimento denominado “ Caravela ”, sito na Praia da 

Vagueira, para o período de 1 de Junho a 31 de Dezembro de 2005, na condição de assegurarem 1,60 metros de 

passeio para a passagem de pessoas e bens.---------------------------------------------------------------------------------------

18 – 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 2 máquinas de diversão, a instalar em:-----------------------------------

--------- Café Boa-Hora, na Gafanha da Boa-Hora;-------------------------------------------------------------------------------

--------- Café Ferreira, em Fonte de Angeão.--------------------------------------------------------------------------------------

19 – MANUEL ARSÉNIO DOS SANTOS NATÁRIO – LICENÇA DE DIVERTIMENTO PÚBLICO, 

LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO E AUTORIZAÇÃO PARA A INTERRUPÇÃO DE TRÂNSITO – A 

Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir os pedidos formulados por Manuel Arsénio dos Santos 

Natário, que na qualidade de mordomo da comissão de festas de Ervedal e Sanchequias, requereu licença de 

divertimento público para realizar arraial e baile no largo da Capela do Ervedal, nos dias 3, 4 e 5 de Julho de 2005, 

das 22,00 horas às 2,00 horas dos dias seguintes, bem como a respectiva licença especial de ruído e a interrupção do 

trânsito na Rua junto ao largo da Capela do Ervedal, denominada  Rua da capela entre as 21,00 horas e as 2,00 

horas dos dias seguintes.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

20 – MOTOCLUBE MATOLAS TERRAS DE VAGOS – LICENÇA DE DIVERTIMENTO PÚBLICO, 

LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido 

formulado pela associação Motoclube Matolas Terras de Vagos, com sede no Largo da Feira, em Parada de Cima, 

que requerem licença de divertimento público para realizar arraial e baile das 21,00 horas do dia 09/07/2005 até às 

8,00 horas do dia 10/07/2005, no Campo de Futebol de Soza.------------------------------------------------------------------

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

21 – ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VAGOS – LICENÇA DE DIVERTIMENTO 

PÚBLICO, LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO – RATIFICAÇÃO – A Câmara Municipal delibera, por 

unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara datado de 02/06/2005 que autorizou os pedidos 

formulados pela A.B.V.Vagos, que requereram licença de divertimento público para a realização de baile nos dias 

8, 9, 10, 11 e 12 de Junho de 2005 das 21,00 horas às 3,00 horas dos dias seguintes, bem como a respectiva licença 

especial de ruído .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22 – RUI MIGUEL DE JESUS MARTUNS – LICENÇA DE DIVERTIMENTO PÚBLICO, LICENÇA                            

ESPECIAL DE RUÍDO E AUTORIZAÇÃO PARA INTERRUPÇÃO DE TRÂNSITO – RATIFICAÇÃO- A 

Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara datado de 02/06/05, 

que autorizou os pedidos formulados por Rui Miguel Jesus Martins, residente no Lameiro do Mar,  em 



  

representação da Comissão de Festas de Santo António, que requereu licença de divertimento público para realizar 

arraial com bailes  de 10 a 13 de Junho de 2005, no Largo da Igreja de Santo António, bem como a respectiva 

licença especial de ruído e o desvio do trânsito nas Ruas junto ao Largo da Igreja de Santo António.-------------------

23 – TROPIBURGUER – CAFÉ, SNACK-BAR, LDA – HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE 

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

Tropiburguer – Café, Snack-Bar, Ldª, com sede no Largo Parracho Branco, na Praia da Vagueira, para que o seu 

estabelecimento denominado “ Tropiburguer” , de Café e Snack-Bar, esteja aberto das 7,00 horas às 4,00 horas dos 

dias seguintes, durante a época balnear de 01/06 a 30/09/2005.----------------------------------------------------------------

24 – LICÍNIO & ROCHA, LDA – HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO – A 

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

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

aberto das 11,00 horas até às 4,00 horas dos dias seguintes, às sextas, sábados, domingos e feriados.-------------------

25 – CARLOS LUZ MARQUES LOPES, LDA – HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO  DE 

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

Carlos  Luz  Marques  Lopes,  Ldª,  com  sede na Praia da Vagueira, para que o seu estabelecimento denominado    

“ Esplanada ”, sito na Praia da Vagueira, esteja aberto das 08,00 horas às 04,00 horas dos dias seguintes todos os 

dias da semana durante a época balnear.-------------------------------------------------------------------------------------------

26 – 7ª ALTERAÇÃO DO 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 7ª Alteração 

orçamental da despesa que apresenta tanto nas inscrições como nas anulações o montante de 70 000,00 Euros, 

documento constituído por 1 folha, assinada e rubricada 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.--------------------------------------------------------------------------------------------

27 – VIDRARIA ALMEIDA, LDA – PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE – Presente o ofício 

da firma Vidraria Almeida, Ldª, que solicita o pagamento de uma indemnização pelo acidente ocorrido no dia 

09/Dezembro/2004, quando uma das suas viaturas circulava na Zona Industrial de Vagos, na curva junto à Fábrica 

Costa Verde passou com o rodado por cima da tampa situada junto da Segunda entrada da Costa Verde e esta salta, 

partindo o conjunto de luzes e vergando o para-choques da viatura.-----------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, solicitar à firma participante, que remetam a participação 

efectuada â G.N.R. com referência ao acidente ocorrido, para deliberação final.--------------------------------------------

28 – MANUEL JOÃO DOS SANTOS CHOUSO – PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE – 

Presente o ofício de Manuel João dos Santos Chouso, residente em Fonte de Angeão, a solicitar o pagamento de 

uma indemnização pelo acidente ocorrido no dia 6 de Abril de 2005, em Fonte de Angeão, quando uma viatura da 

Câmara Municipal NP-79-94, que se encontrava a efectuar o transporte de entulho de uma moradia que estava a ser 

demolida por uma máquina também propriedade da Câmara. Informa que o acidente ocorreu por os trabalhos não 

estarem sinalizados.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, informar o participante da sua intenção de indeferir o 



  

requerido com base na informação do Chefe de Divisão dos Serviços Operativos, datada de 18/5/2005, bem como 

do parecer do jurista datado de 02/06/2005, e para o mesmo reclamar querendo, nos termos dos artigos 100º e 101º 

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

29 – SINDUFLEX – AQUISIÇÃO DE LOTE DE TERRENO NA ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS – No 

seguimento da deliberação da Câmara Municipal de 13 de Maio de 2005, que aprovou a candidatura apresentada 

pela firma Sinduflex – Sistemas Industriais Flexiveis, Ldª, para aquisição de um lote na ZIVAGOS a Câmara 

Municipal delibera, por unanimidade alienar à referida firma o lote nº 62, com a área de 3515m2, pelo preço de 

8,98 €/m2, o que perfaz o valor total de 31 564,70 €.---------------------------------------------------------------------------- 

30 – EDP DISTRIBUIÇÃO – ENERGIA, S.A- AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -------------------

--------- 1 – TRAVESSA DA RUA DA FONTE (DESDE A RUA DA FONTE Á CASA DO PROFESSOR 

RICARDO DOMINGUES ), FREGUESIA DE CALVÃO – Presente o ofício nº 614/05/URO3BL, datado de 

01/06/2005, que dá a conhecer que a comparticipação da Câmara Municipal, na obra mencionada é de 1 454,49 €, 

mais IVA.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- 2 – RUA DA QUINTA GRANDE – LOMBA – FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO DE VAGOS – 

Presente  o ofício nº 613/05/URO3BL, datado de 01/06/2005, que dá a conhecer que a comparticipação da Câmara 

Municipal, na obra mencionada é de 1 666,70 €, mais IVA.--------------------------------------------------------------------

--------- 3 – RUA MARQUES BARBOSA, RINES – FREGUESIA DE FONTE DE ANGEÃO – Presente o 

ofício nº 651/05/URO3BL, datado de 08/06/05, que dá a conhecer que a comparticipação da Câmara Municipal, na 

obra mencionada é de 1 472,45 €, mais IVA.-------------------------------------------------------------------------------------

--------- 4 – RUA NOVA EM RINES, FREGUESIA DE FONTE DE ANGEÃO – Presente o ofício nº 

649/05/URO3BL, datado de7/6/2005, que dá a conhecer que a comparticipação da Câmara Municipal na obra 

mencionada é de 1077,40 €, mais IVA.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- 5 – RUA ENG. HUMBERTO MENDES CORREIA ( DA TRAVESSA DE STº ISIDRO À RUA DA 

BANDA VAGUENSE ), VAGOS – FREGUESIA DE VAGOS – Presente o ofício nº 650/05/URO3BL, datado 

de 08/06/2005, que dá a conhecer que a comparticipação da Câmara Municipal na obra mencionada é de 1 189,63 

€, mais IVA.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, concordar com os referidos orçamentos e ordenar o seu 

pagamento.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

31 – EPADREV – ESCOLA PROFISSIONAL DE AGRICULTURA DE VAGOS – 

PROTOCOLO/PROJECTO SALTAR BARREIRAS – Seguidamente foi presente o protocolo 

supramencionado, após correcção, de acordo com o deliberado pela Câmara Municipal em reunião de 13/05/2005.--

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o protocolo e autorizar o Sr. Presidente da 

Câmara a assinar o referido documento.------------------------------------------------------------------------------------------- 

32 – ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL E CULTURAL DE SANTO ANDRÉ DE VAGOS – 

PROTOCOLO PARA A CEDÊNCIA DAS SALAS ANEXAS ÀS ESCOLAS PRÉ-PRIMÁRIAS DE VIGIA 

E SANCHEQUIAS – Presente o ofício da Associação de Solidariedade Social e Cultural de Santo André de 

Vagos, a solicitar que a Câmara Municipal através do protocolo efectue a cedência das salas anexas às pré-

primárias de Vigia e Sanchequias para efeito de poder celebrar protocolo com a Segurança Social.---------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, efectuar a cedência de uso das salas anexas às Escolas pré-



  

primárias da Vigia e de Sanchequias, para funcionamento de ATL e serviço de refeições pela Instituição, enquanto 

a mesma aí prestar aquele serviço.--------------------------------------------------------------------------------------------------

33 – CENTRO DE ACÇÃO SOCIAL DE COVÃO DO LOBO – CEDÊNCIA DE TERRENO PARA 

CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO SOCIAL DA INSTITUIÇÃO – Presente o ofício do Centro de Acção Social 

de Covão do Lobo, datado de 08/06/2005, a solicitar a cedência do terreno para a construção do complexo social da 

Instituição, conforme deliberação da Câmara Municipal de 14/02/2003.-----------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ceder gratuitamente à Instituição o terreno inscrito na 

matriz rústica da freguesia de Covão do Lobo, sob o nº 3359, para construção do complexo Social da Instituição.----

34 – ANGELINO DOMINGUES – INDEMNIZAÇÃO POR OCUPAÇÃO DE TERRENO – A Câmara 

Municipal delibera, por unanimidade pagar a Angelino Domingues, residente em Ponte de Vagos a importância de 

463,81€, pela indemnização referente à ocupação de uma parcela de um seu  terreno, sito em Ponte de Vagos.-------

35 – CARLOS ALBERTO BARRETO – INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE – Presente o ofício de Carlos 

Alberto Barreto, residente em Salgueiro, a solicitar o pagamento de uma indemnização pelo acidente ocorrido no 

dia 25/12/2004, no lugar de Salgueiro, quando circulava na Rua da Barreira, e caíu com o seu veículo num buraco 

que se encontrava na referida estrada não sinalizado.----------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara  Municipal delibera, por  unanimidade, efectuar  o  pagamento  da  indemnização  no  valor  de  

3 000,00 €, tendo por base as informações restadas pelo Chefe de Divisão dos Serviços Operativos, datado de 

05/04/2005, o parecer jurídico datado de 12/04/2005 e a informação do Adjunto do Gabinete de Apoio do Sr. 

Presidente da Câmara, datado de 20/6/2005.--------------------------------------------------------------------------------------

36 – JUNTA DE FREGUESIA DE OUCA – PEDIDO DE SUBSÍDIO PARA COMPRA DE TERRENO 

PARA CEMITÉRIO DO RIOTINTO – A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, retirar este ponto da 

Ordem de Trabalhos, por necessitar de esclarecimentos adicionais.-----------------------------------------------------------

37 – TRANSPORTE PARA ALUNA INVISUAL – DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

10/09/2004 – No seguimento da deliberação da Câmara Municipal tomada em reunião do dia 10/09/2004, e tendo 

em conta a alteração ao preço dos bilhetes de transporte da aluna Cristina de Jesus Conde e sua mãe Maria Clara de 

Jesus Batista, e para prevenir situações futuras a Câmara Municipal delibera, por unanimidade, pagar os bilhetes de 

transportes, no percurso Aveiro-Porto e Porto-Aveiro, 2 vezes por semana, bilhete inteiro, ida e volta  e meio 

bilhete, ida e volta.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

38 – CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUEDA – 5º DESFILE DE CAMIÕES – PEDIDO DE PARECER – 

Presente o ofício da Câmara Municipal de Águeda, datado de 03/06/2005, a solicitar autorização para a realização 

do 5º desfile de Camiões que o Núcleo de Motoristas da Beira Litoral, pretende levar o efeito no dia 23 de Julho de 

2005.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade autorizar a realização do desfile.--------------------------------

39 – CAROCHAS DE VAGOS – 3º ENCONTRO INTERNACIONAL DE CAROCHAS – PEDIDO DE 

AUTORIZAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS – Presente o ofício de Carlos Valente, 

residente em Vagos, a solicitar autorização para utilizar vários espaços públicos, com exposição de carros no “ 3º 

Encontro Internacional de Carochas ”, no dia 10/7/2005.-----------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, autorizar a utilização do Parque de Estacionamento do 

Anfiteatro de Vagos e o Parque de Estacionamento a Norte da Praia da Vagueira, bem como autorizar a colocação 



  

de 5 viaturas no Largo do Município e uma viatura junto ao Edifício João Grave.------------------------------------------

--------- E quando eram 10,45 horas ausentou-se da sala de reuniões o Sr. Vereador Álvaro de Almeida Rosa. As 

deliberações que se seguem passam a não contar com a participação e votação do Sr. Vereador.-------------------------

40 – GRECAS – V MILHA URBANA DA PRAIA DA VAGUEIRA – PEDIDO DE SUBSÍDIO – Presente o 

ofício da Associação Desportiva, Recreativa e Cultural de Santo António de Vagos – GRECAS, a solicitar a 

atribuição de um subsídio destinado à realização da V Milha Urbana da Praia da Vagueira, a realizar no dia 6 de 

Agosto de 2005.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir o subsídio de 6 250,00 € para a realização da 

referida prova.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

41 – ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE CALVÃO – DELIBERAÇÃO DE 14/03/2003 – SUBSÍDIO PARA A 

REALIZAÇÃO DA III FEIRA GASTRONÓMICA – Tendo em conta que por deliberação da Câmara 

Municipal do dia 14/3/2003  a Câmara Municipal deliberou atribuir um subsídio na importância de 3 000,00 € para 

a realização da III Feira Gastronómica à Associação Cultural de Calvão, destinado o subsídio a financiar as 

actividades culturais da feira, devendo a instituição remeter para a Câmara Municipal fotocópias dos documentos de 

despesa respeitantes às mesmas.----------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Tendo ainda em conta que do referido subsídio foi paga a importância de 1 500,00 €, importância esta 

respeitante a despesa com as actividades culturais da Feira, a Câmara Municipal delibera, por unanimidade, revogar 

parcialmente o subsídio atribuído em reunião de 14/3/2003, reduzindo para 1 500,00€ o referido subsídio.------------

42 – FEDERAÇÃO DE TRIATLO DE PORTUGAL – 678 KM CONTRA O CANCRO – PEDIDO DE 

PARECER – Presente o ofício da Federação de Triatlo de Portugal, datada de 16/06/2005, a solicitar a emissão de 

parecer à circulação dos atletas nas estradas do concelho na prova “ 678 Km Contra o Cancro ”, a realizar de 7 a 10 

de Julho próximo, com passagem pelo concelho no dia 10 do referido mês.-------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, dar parecer favorável à passagem dos atletas no concelho.-

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

efectuados no âmbito das obras particulares no período de 09//06/2005 a 23/06/2005, cuja relação descriminada dos 

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

44 – PAGAMENTOS a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar os pagamentos constantes da 

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

B – ASSUNTOS DE OBRAS MUNICIPAIS – 

1 – REFORÇO DA REDE DE ÁGUA A VAGOS – PROC. Nº 6.2.2-21/1996 – AUTO DE RECEPÇÃO 

DEFINITIVA – Presente o auto de recepção definitiva da obra de “ Reforço da Rede de Água a Vagos .”------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, homologá-lo.------------------------------------------------------

2 – LUSOSCUT – AUTO-ESTRADAS DA COSTA DE PRATA, S.A .- ÁREA DE SERVIÇO DE VAGOS – 

PARECER DA CÂMARA MUNICIPAL PARA LOCALIZAÇÃO –Presente o ofício da LusoScut-Auto 

Estradas da Costa de Prata, S.A., a solicitar o parecer da Câmara Municipal para a localização da área de Serviço de 

Vagos, de acordo com as peças desenhadas anexas ao ofício.------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, dar parecer favorável à localização da “ Área de Serviço 

de Vagos “, conforme parecer favorável constante da informação técnica datada de 3/6/05.------------------------------

3 – REQUALIFICAÇÃO URBANA DO BAIRRO DA CORREDOURA – PROC. Nº 6.2.2-20/2004 – 



  

ADJUDICAÇÃO –   Presente  o  Relatório  da  Comissão  de  Análise  de  Propostas,  com  referência  à  obra  de 

“ Requalificação Urbana do Bairro da Corredoura ”, datado de 23 de Maio de 2005, o qual se dá aqui como 

inteiramente reproduzido e se anexa fotocópia do mesmo à acta da reunião.-------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, e tendo em conta o relatório apresentado, adjudicar à firma 

Vitor Almeida & Filhos,  S.A.- pelo montante de 315 047,12 €, mais IVA, a obra supramencionada.-------------------

4 – PAÇOS DO CONCELHO DE VAGOS ( ANTIGO EXTERNATO S. JOÃO ) – PROC. Nº 6.2.2-04/2003 – 

CONTA FINAL DA EMPREITADA – Presente a conta final da Empreitada da obra de “ Paços do Concelho de 

Vagos ( Antigo Externato S. João ), tendo a Câmara Municipal deliberado, por unanimidade, homologar a referida 

conta.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C – OBRAS PARTICULARES –  

1 – TOPONÍMIA – JUNTA DE FREGUESIA DE VAGOS – Presente o ofício nº 100, datado de 03/05/2005, da 

Junta de Freguesia de Vagos, sugerindo à Câmara Municipal que o caminho que sai junto à casa com o nº de polícia 

350 da Rua Cândido dos Reis, para poente, seja dado o nome de Travessa Cândido dos Reis.----------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir ao referido caminho o nome de “ Travessa à Rua 

Cândido dos Reis ”, e que seja dado conhecimento à Junta de Freguesia da referida denominação toponímica.--------

2 – JOÃO PAULO PARREIRA DE JESUS – IFORMAÇÃO PRÉVIA – PROCº Nº 69/2005 – Presente o 

processo de Informação Prévia nº 69/2005, de que é requerente João Paulo Pereira de Jesus, residente em Vale, 

Ponte de Vagos, que pretende construir uma moradia com estacionamento e muros, numa sua propriedade sita no 

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

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

datada de 13/06/2005.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 – LUCIANO DE JESUS MARTINS – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROCº Nº 41/2005 – Presente o processo 

de Informação Prévia nº 41/2005, de que é requerente Luciano de Jesus Martins, residente no lugar de Carvalhais, 

Ponte de Vagos, que pretende construir uma habitação unifamiliar, num terreno que possui no referido lugar de 

Carvalhais.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

datada de 14/06/2005.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4  - LUÍS MIGUEL SILVA OLIVEIRA – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC. Nº 20/2005 – Presente o 

processo de Informação Prévia nº 20/2005, de que é requerente Luís Miguel Silva Oliveira, residente em Gafanha 

da Nazaré, concelho de Ilhavo, que pretende construir uma moradia e anexos, num terreno que possui no lugar e 

freguesia de Santo André.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido de acordo com a proposta do requerente.--

--------- E quando eram cerca das 11,05 horas entrou na sala de reuniões o Sr. Vereador Álvaro de Almeida Rosa.---

--------- As deliberações que se seguem passam a contar com a participação e votação do Sr. Vereador.----------------

5 – MARIA DA GRAÇA DAS NEVES OLIVEIRA DE JESUS – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC. Nº 

81/2005 – Presente o processo de Informação Prévia nº 81/2005, de que é requerente Maria da Graça das Neves 

Oliveira de Jesus, residente no lugar e freguesia de Calvão, que pretende construir uma habitação, num terreno que 

possui no Andal, freguesia de Santa Catarina.------------------------------------------------------------------------------------



  

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

hectares, conforme informações técnicas de 14 e 15 de Junho de 2005.------------------------------------------------------  

6 – MARIA JOSÉ DOMINGUES DA ROCHA – LICENCIAMENTO DE OBRA PARTICULAR – PROC. 

Nº 152/99 – ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO – Presente o processo de obras 

particulares nº 152/99, de que é requerente Maria José Domingues da Rocha, residente no lugar de Cabecinhas, 

freguesia de Calvão, que requer, ao abrigo da alínea c) do nº 2, do artº 8º do Regulamento Municipal de 

Urbanização e Edificação, a isenção do pagamento da taxa de licenciamento da obra que pretende levar a efeito, no 

lugar de Canto de Calvão.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido de isenção da taxa, ao abrigo da alínea c) 

do artº 8º do R.M.U.E. de Vagos, conforme a informação técnica dos Serviços Sociais da Câmara Municipal, datada 

de 06/06/2005 e informação jurídica datado de 16/06/2005.----------------------------------------------------------- 

7 – JOÃO CARLOS DA ROCHA CONDEÇO – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC. Nº 79/05 – Presente o 

processo de informação prévia nº 79/2005, de que é requerente João Carlos da Rocha Condeço, residente em 

Lombomeão, freguesia de Vagos, que pretende construir uma moradia e anexos num terreno, sito em Santo António 

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

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido nas condições impostas na informação 

técnica datada de 21/06/2005.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

8 – SÉRGIO FERREIRA SIMÕES – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC. Nº 45/05 – Presente o processo de 

informação prévia nº 45/05 de que é requerente Sérgio Ferreira Simões, residente em Sanchequias, Santo André de 

Vagos, que pretende construir uns anexos a implantar no terreno onde se encontra a sua casa de habitação.-----------

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

datada de 20/06/05.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

D - DIVERSOS 

1 – DIRECÇÃO DE ESTRADAS DE AVEIRO – ABATE DE ÁRVORES NA EN 109 AO KM 67,000-D – 

Presente o ofício da Direcção de Estradas de Aveiro, nº 3112/2005/DEAVR, datado de 31/05/2005, a comunicar 

que os Serviços da Direcção de Estradas irão proceder às deligências necessárias ao abate das árvores existentes no 

passeio da EN 109 ao Km 67,000 – D.---------------------------------------------------------------------------------------------

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

2 – JORGE  MANUEL  DE  JESUS  RIBEIRO  –  ESTABELECIMENTO COMERCIAL DENOMINADO 

“ OLÁ VAGUEIRA ” QUEIXAS CONTRA O ESTABELECIMENTO – Presente o documento apresentado 

por Jorge Manuel de Jesus Ribeiro, onde o mesmo exerce o seu direito de defesa nos termos dos artºs 100º e 101º 

do C.P.A. após notificação da Câmara Municipal do teor da sua deliberação do dia 22/04/05.----------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, de acordo com a sua intenção de 22/04/2005, considerar 

improcedente a reclamação ou sugestão de Jorge Manuel de Jesus Ribeiro, e nos termos do parecer jurídico datado 

de 20/04/2005, ordenar o encerramento definitivo do estabelecimento denominado “ Olá Vagueira “, conceder um 

prazo de 5 ( cinco ) dias úteis ao requerido para retirar produtos e equipamentos da sua propriedade, prazo findo o 

qual a Câmara Municipal procederá ao encerramento e selagem do estabelecimento e ao corte do fornecimento de 

água da rede pública.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Mais se delibera, unanimemente, que nesta data caduca o horário de funcionamento do estabelecimento 



  

anteriormente emitido e, notificar-se o requerido Jorge Manuel de Jesus Ribeiro, os reclamantes na pessoa dos seus 

mandatários, Dr. Pedro Teixeira e Dr. Pedro Sardo e os Serviços da E.D.P. e da G.N.R..----------------------------------  

--------- Solicite-se à Guarda Nacional Republicana de Vagos a notificação pessoal do requerido.-----------------------

3 – ANMP – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS PORTUGUESES – DIPLOMAS 

APROVADOS EM CONSELHO DE MINISTROS – NÃO AUDIÇÃO DA ANMP – A Câmara Municipal 

tomou conhecimento do teor da circular nº 79//2005-CO, datada de 08/06/2005, da A.N.M.P., que remete cópia da 

deliberação tomada pelo Conselho Directivo da Associação Nacional de Municípios Portugueses, sobre “ Diplomas 

aprovados em Conselho de Ministros ”, sem a adequada audição da Associação.-------------------------------------------

4 – ANMP – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS PORTUGUESES – REMETE CÓPIAS DOS 

OFÍCIOS ENDOSSADOS À RADIOTELEVISÃO PORTUGUESA E AO JORNALISTA MIGUEL SOUSA 

TAVARES – A Câmara Municipal tomou conhecimento da circular nº 78/2005 – CO, datada de 08/06/2005, que 

anexa cópia das cartas endossadas à Radiotelevisão Portuguesa e ao jornalista Miguel Sousa Tavares.-----------------

5 – ANMP – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS PORTUGUESES – ENVIO DE MOÇÃO 

SOBRE A PROPOSTA DE LEI QUE ESTABELECE O REGIME DE DURAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 

FUNÇÕES DE PRIMEIRO MINISTRO, DOS PRESIDENTES DOS GOVERNOS REGIONAIS E DOS 

MANDATOS DOS PRESIDENTES DOS ORGÃOS EXECUTUVOS DAS AUTARQUIAS – A Câmara 

Municipal tomou conhecimento da circular nº 59/2005-AG, datada de 28/04/2005 que anexa a “ Moção ” aprovada 

em reunião do conselho Geral da A.N.M.P., em 26//04/2005, sobre o assunto mencionado em epígrafe.---------------

6 – AASOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VAGOS – CORTEJO 2005 – 

AGRADECIMENTO -  A Câmara Municipal tomou conhecimento do teor do ofício nº 12PD/2005, datado de 

13/06/2005 da Associação dos Bombeiros Voluntários de Vagos agradecendo o apoio da Autarquia que concedeu 

nas acções programadas para o “ Cortejo 2005 ”, bem como aos funcionários que com a Associação mais de perto 

colaboraram.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7 – ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VAGOS – APRESENTAÇÃO DO 

RELATÓRIO E DA CONTA DE GERÊNCIA DE 2004 – A Câmara Municipal tomou conhecimento do 

Relatório e da Conta de Gerência referente ao ano de 2004, da Associação dos Bombeiros Voluntários de Vagos, 

cujos documentos foram remetidos pelo ofício nº 044/PD/2005, datado de 1/4/2005.--------------------------------------

8 – GRUPO PARLAMENTAR DO PARTIDO ECOLOGISTA “ OS VERDES ” – PROJECTO DE LEI 

QUE SUSPENDE AS CULTURAS TRANSGÉNICAS COM FINS COMERCIAIS EM TERRITÓRIO 

NACIONAL – A Câmara Municipal tomou conhecimento do teor do ofício nº 109249/X, datado de 10/05/2005, 

remetido pelo Grupo Parlamentar do Partido Ecologista “ Os Verdes ”, sobre o projecto de lei mencionado em 

epígrafe, bem como a intervenção de apresentação do projecto feita pela Deputada Heloísa Apolónia, no plenário da 

Assembleia da República.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

E – EXTRAS – 

1 – REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DO DIA 08/07/2005 – Seguidamente o Sr. Presidente da Câmara  

informou a Câmara Municipal da necessidade da próxima reunião de Câmara ( dia 8 de Julho) ser pública, por 

forma a serem analisadas as  reclamações/sugestões  da  discussão  pública  do  Plano de Pormenor de S. Sebastião 

( Revisão do Plano de Pormenor da Zona 2B).------------------------------------------------------------------------------------



  

--------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, que a reunião a realizar no dia 8/7/2005 ( 1ª Reunião do 

mês de Julho, seja pública.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 – CARRAMÃO CONSTRUÇÕES E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, LDA – PROCESSO DE 

LOTEAMENTO Nº 02/2005 – Presente o processo de loteamento nº 02/2005, de que é requerente a firma 

Carramão Construções e Investimentos Imobiliários, Ldª, com sede em Lomba, Santo António de Vagos, que 

pretende lotear um terreno sito na Vila de Vagos.--------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o loteamento de acordo com a informação técnica 

datada de 13/06/05, e notificar a requerente a apresentar projectos das obras de urbanização.----------------------------

3 – CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA FEIRA – 1º PRÉMIO 

ACM/DULCETEXTIL/E.C.FERNANDO CARVALHO – PEDIDO DE PARECER – Presente o ofício da 

Câmara Municipal de Santa Maria da Feira nº 13066, datado de 20/06/2005, a solicitar parecer para a realização da 

prova mencionada em epígrafe, organizada pela Associação de Ciclismo de Aveiro, e que passa pelo Concelho de 

Vagos no dia 02/7/2005.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, autorizar a passagem da prova pelo concelho.--------------- 

4 – GRUPO MADRAGOA – AUTORIZAÇÃO PARA FILMAGENS NA PRAIA DA VAGUEIRA – Presente 

o ofício remetido pelo Grupo Madragoa, empresa cinematográfica, que solicita autorização para proceder à 

filmagem de algumas cenas do filme “ 98 Octanas ”, de Fernando Lopes, na Praia da Vagueira, no dia 12 de Julho 

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

--------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade autorizar a filmagem--.------------------------------------------ 

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO – Terminada a Ordem do dia e dado encontrarem-se na sala 

munícipes, aos mesmos foi-lhes dada a palavra:----------------------------------------------------------------------------------

---------Egídio Oliveira, que falou em representação dos proprietários das 30 fracções do prédio situado na Praia da 

Vagueira, onde se encontra a funcionar o estabelecimento comercial denominado “ Olá Vagueira ”, o que agradeceu 

em seu nome e em nome de todos os outros, a deliberação tomada na reunião de hoje com referência ao 

encerramento do referido estabelecimento e solicitou que a Câmara impeça a abertura de qualquer estabelecimento 

naquela zona.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

republicada pela Lei nº5-A/2002, de 11 de Janeiro, a qual vai ser assinada pelos membros da Câmara aqui presentes 

e por mim,-----------------------------Chefe de Divisão Administrativa, tendo terminado a reunião às 12,10 horas.------   

  

 

 

  


