
ACTA Nº11/07

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DO DIA 8 DE JUNHO DE 2007

--------- No dia 8 de Junho de 2007, pelas quinze horas, no Edifício dos Paços do Concelho de Vagos, na

Sala de Reuniões, reuniu ordinariamente, a Câmara Municipal, sob a presidência do Senhor Presidente da

Câmara, Dr. Rui Miguel Rocha da Cruz e da presença do Senhor Vice-Presidente Dr. Carlos Manuel

Simões Neves, com a presença dos Senhores Vereadores, Dr.ª Albina Maria De Oliveira Rocha, Fernando

Ferreira Capela, Manuel Augusto Silva Frade, Victor Oliveira Santos e Marco António Ferreira

Domingues. Assistiu à reunião o Chefe de Secção, Sr. Francisco José Domingues Camarneiro. -------------

-----------------------------------------------------------------------------

ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade aprovar a acta da

reunião do dia 25/05/2007. ----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------

ORDEM DO DIA

A – ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS

1 - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA – Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao

dia 06 de Junho de 2007, o qual acusa um saldo em dinheiro de 303.890,03 €, 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 110/07, levantado pela Equipa de Protecção da

Natureza e Ambiente, da Guarda Nacional Republicana de Aveiro, contra a empresa “Micro Coches

Ibérica, Lda.”, com sede em Estrada dos Cardais, apartado 120, em Vagos, porque na referida empresa

procediam à manutenção e reparação de veículos, sem possuírem as devidas licenças para o efeito. --------

---------------------------------------------------------

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

escrivão, já nomeado, Dr. Pedro Samagaio. --------------------------------------------------------------------------

--------------------------

3 - HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS – CARLOS LUZ

MARQUES LOPES, LDA. - A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido

formulado por Carlos Luz Marques Lopes, Lda., com sede em Largo Parracho Branco – Praia da

Vagueira, para que o seu estabelecimento de “Bar, Cervejaria, Restaurante, Equipamento de Praia”,

denominado “Esplanada”, se encontre aberto todos os dias da semana, das 08,00 horas às 04,00 horas, do

dia seguinte, desde 1/06/2007 até 30/09/2007. --------------------------

4 - HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS – SÓNIA GORETI DA



SILVA FERREIRA – Retirado da presente reunião, por não ser necessário deliberação da Câmara

Municipal, para o presente horário do funcionamento, por se tratar de horário normal. ------------------------

---------------------------------

5 - JUNTA FREGUESIA DA GAFANHA DA BOA HORA – CONCENTRAÇÃO DE MOTOS –

Presente o ofício da Junta de Freguesia da Gafanha da Boa-Hora, n.º 24/2007, datado de 22/05/2007, a

solicitar autorização para nova concentração de Motos Antigas, na Praia da Vagueira. ------------------------

------------------------------------

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, autorizar a concentração de motos, na Praça

Central da Praia da Vagueira, no próximo no dia 16/09/2007. -----------------------------------------------------

------------------------

6 - ASSOCIAÇÃO DE TÉNIS DE MESA DE AVEIRO – VOTO DE LOUVOR – Presente o oficio

da Associação de Ténis de Mesa de Aveiro, nº 206-2006/07, datado de 2007/05/28, a informar, que foi

aprovado um voto de “Louvor e Agradecimento” à Câmara Municipal de Vagos, pelos serviços prestados

à causa do Ténis de Mesa do Distrito de Aveiro, durante o ano de 2006”. ---------------------------------------

------------------------------------

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

-----------

7 - COMISSÃO DE MELHORAMENTOS DA VILA DE SORÃES – PEDIDO DE SUBSÍDIO –

Presente o ofício da Comissão mencionada em epígrafe, a solicitar um subsídio, para fazer face a

despesas, aquisição de materiais e outros bens. ----------------------------------------------------------------------

---------------------------------------

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir o subsídio no valor de 1.500,00 €. --------

-----------

8 - MÓVEIS ARRAIS – Retirado para esclarecimentos adicionais. ---------------------------------------------

-----------

9 - VAGOPLANO, TERRAPLANAGENS UNIPESSOAL, LDA. - Retirado para esclarecimentos

adicionais. ---

10 - 6ªALTERAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS PARA 2007 – Nos

termos do disposto na alínea d) do nº 2 do artº 64º do decreto-lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada e

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

ratificar a 6ª alteração do plano plurianual de investimentos que apresenta nos reforços o montante de

25.000,00 € e nas anulações, o montante de 25.000,00 €, documento constituído por 1 folha, assinado e

rubricado pela Câmara Municipal, o qual se dá aqui como inteiramente reproduzido para todos os efeitos

legais e que de acordo com o nº 1 do art.º 5º do Decreto-Lei nº 45362, de 21 de Novembro de 1963, na

redacção do Decreto-Lei nº 334/82, de 19 de Agosto, vai ficar arquivado na pasta anexa ao presente Livro



de Actas. --------------------------------------------------------------------------------------

11 - 6ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2007 – Nos termos do disposto na

alínea d) do nº 2 do artº 64º do decreto-lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei

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

orçamento da despesa que apresenta tanto nos reforços como nas anulações, o montante de 35.000,00 €,

documento constituído por 1 folha, assinado e rubricado pela Câmara Municipal, o qual se dá aqui como

inteiramente reproduzido para todos os efeitos legais e que de acordo com o nº 1 do art.º 5º do Decreto-

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

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

--------------------------------------------------------------------------

12 - PAULA DE OLIVEIRA BRITES – PEDIDO DE AJUDA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA

CASA DE BANHO E BENEFICIAÇÃO DA COZINHA E ALPENDRE DA HABITAÇÃO – A

Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir o subsídio no valor de 4.261,66 €, à Junta de

Freguesia de Santa Catarina, para pagamento de despesas referentes às obras de recuperação da moradia

de Paula de Oliveira Brites, de acordo com o RMASESD. ---------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

13 - DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS – A Câmara Municipal tomou conhecimento dos despachos

efectuados no âmbito das obras particulares, no período de 25/05/2007a 06/06/2007, cuja relação

descriminada dos mesmos é dada aqui como inteiramente reproduzida e fica junto à minuta da acta da

presente reunião. ----------------

14 – PAGAMENTOS – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade ratificar os pagamentos

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

----------------------------

B – OBRAS MUNICIPAIS

1 - AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA CASA MUSEU DE SANTO ANTÓNIO – PROC.º 6.2.2-

18/2004 – TRABALHOS A MAIS Nº 3 – Presente a informação técnica datada de 22/05/2007, na qual é

dado a conhecer que para a obra de Ampliação e Recuperação da Casa Museu de Santo António, vão

existir trabalhos a mais, conforme informação técnica. O valor dos trabalhos a mais é de 1.800,00 €. ------

-----------------------------------------

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

informação técnica, datada do dia 22/05/2007. -----------------------------------------------------------------------

-------------------------

2 - AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA CASA MUSEU DE SANTO ANTÓNIO – PROC.º 6.2.2-

18/2004 – TRABALHOS A MAIS Nº 4 – Presente a informação técnica datada de 06/06/2007, na qual é

dado a conhecer que para a obra de Ampliação e Recuperação da Casa Museu de Santo António, vão



existir trabalhos a mais, conforme informação técnica. O valor dos trabalhos a mais é de 2.137,96 €. ------

-----------------------------------------

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

informação técnica, datada do dia 05/06/2007. -----------------------------------------------------------------------

-------------------------

3 - ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO – FORNECIMENTO SEM TRANSPORTE DE

BETÃO BETUMINOSO (TAPETE ASFÁLTICO - CAMADA DE DESGASTE) – PROC.º N.º

6.2.2.1-18/2007 – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o programa de concurso e

caderno de encargos, e submeter a concurso público o fornecimento sem transporte de Betão Betuminoso

“Tapete Asfáltico – camada de desgaste”, até ao montante de 249.500,00 €. ------------------------------------

--------------------------------------------------------------

4 - ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO – FORNECIMENTO COM TRANSPORTE DE

BETÃO BETUMINOSO (TAPETE ASFÁLTICO - CAMADA DE DESGASTE) – PROC.º N.º

6.2.2.1-19/2007 – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o programa de concurso e

caderno de encargos, e submeter a concurso público o fornecimento com transporte de Betão Betuminoso

“Tapete Asfáltico – camada de desgaste”, até ao montante de 249.500,00 €. ------------------------------------

--------------------------------------------------------------

C – OBRAS PARTICULARES

1 - MÁRIO ALBERTO PEREIRA OLIVEIRA – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC.º N.º 84/06 –

Presente o processo de informação prévia nº 84/06, de que é requerente Mário Alberto Pereira Oliveira,

residente na Rua da Estrada, nº 1, lugar e freguesia de Ouca, que pretende construir uma moradia

unifamiliar, numa propriedade localizada no lugar de Ouca, Freguesia de Ouca. -------------------------------

-------------------------------------------------

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

nos termos da informação técnica, datada do dia 22/05/2007 ------------------------------------------------------

----------------

2 - JOSÉ MÁRIO ROCHA PANDEIRADA – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC.º N.º 164/05 –

Presente o processo de informação prévia nº 164/05, de que é requerente José Mário Rocha Pandeirada,

residente na Rua Dr. Sá Carneiro, nº 5, lugar de Lameiro da Serra, Freguesia de Santo António de Vagos,

que pretende construir uma moradia, num terreno sito no S. João, Vila de Vagos. -----------------------------

---------------------------------------------

-------- Tendo em consideração que a proposta do requerente se enquadra com o alinhamento aprovado

para as construções localizadas a Poente, que a Câmara Municipal de Vagos pretende alargar a via,

existente, hoje com um perfil de 3 metros, para um perfil de 12 metros, e, porquanto a legislação em vigor

o permite, a Câmara Municipal delibera, por unanimidade, nos termos seguintes: -----------------------------



--------------------------------------------------

1- Deferir a informação prévia na condição do requerente no projecto de arquitectura, que vier a

apresentar respeitar o alinhamento das construções a poente; -------------------------------------------

------------------------

2- Ceder gratuitamente o terreno necessário, para o alargamento da via de acordo com o perfil

definido pelo Departamento de Urbanismo e demais legislação em vigor. ----------------------------

----------------------------

3 - URBIPÁGINA – CONSTRUÇÕES UNIPESSOAL, LDA. – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC.º

N.º 54/07 – Presente o processo de informação prévia nº 54/07, de que é requerente Urbipágina –

Construções Unipessoal, Lda., com sede na Rua das Tapadinhas, nº 19, Calvão, que pretende construir

uma moradia, telheiro e muros, numa propriedade sita na Rua Nova, n.º 36, no lugar de Cabecinhas,

freguesia de Calvão. ---------------------

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

nos termos da informação técnica, datada do dia 21/05/2007. -----------------------------------------------------

-----------------

4 - ROSA MARIA MARQUES FANECA DE OLIVEIRA – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC.º

N.º 65/07 – Presente o processo de informação prévia nº 65/07, de que é requerente Rosa Maria Marques

Faneca de Oliveira, residente em Miroásis, nº 70 – Núcleo A, lugar de Praia de Mira, freguesia Mira, que

pretende construir uma moradia unifamiliar e anexos, numa sua propriedade no lugar de Fontaínhas,

freguesia de Ponte de Vagos. ----------

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

nos termos da informação técnica, datada do dia 16/05/2007. -----------------------------------------------------

-----------------

5 - RAUL DA ROCHA MARTINS – LOTEAMENTO URBANO – PROC.º N.º 8/2004 – Presente o

processo de loteamento nº 8/2004, de que é requerente Raul da Rocha Martins, que pretende lotear um

terreno sito na Rua da Cabine, Lombomeão/Vagos. -----------------------------------------------------------------

--------------------------------------

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o loteamento nas condições da

informação técnica, datada do dia 14/05/2007. -----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------

6 - JOÃO DINIS DA ROCHA MARTINS – LOTEAMENTO URBANO – PROC.º N.º 6/07 –

Presente o processo de loteamento nº 6/07, de que é requerente João Dinis da Rocha Martins, residente na

Rua Comendador João Simões Pandeirada, nº 56, no lugar de Lombomeão, freguesia de Vagos, que

pretende lotear um terreno sito no lugar de Quintã, freguesia de Santos António de Vagos. ------------------

-------------------------------------------------



-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o loteamento nas condições da

informação técnica datada do dia 30/05/2007. ------------------------------------------------------------------------

----------------------------------

7 - ISABEL CRISTINA ANDRADE DOMINGUES – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC.º N.º

40/2007 – Presente o processo de informação prévia nº 40/2007, de que é requerente Isabel Cristina

Andrade Domingues, residente na Rua São Tomé, nº 22, no lugar de Moita, que requer informação prévia

sobre a construção de uma moradia unifamiliar, anexos e muros, num terreno situado no lugar de Fonte

do Rei, freguesia de Covão do Lobo. -

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

técnica, datada do dia 17/05/2007. -------------------------------------------------------------------------------------

---------------------

8 - URBIPÁGINA – CONSTRUÇÕES UNIPESSOAL, LDA. – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC.º

N.º 48/07 – Presente o processo de informação prévia nº 48/07, de que é requerente a firma Urbipágina –

Construções Unipessoal, Lda., com sede na Rua das Tapadinhas, nº 19, Calvão, que requer informação

prévia sobre a construção de uma moradia, telheiro e muros, num terreno sito na Rua do Janga, nº 7, no

lugar de Choca do Mar, freguesia de Calvão. -------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------

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

técnica, datada do dia 21/05/2007. -------------------------------------------------------------------------------------

---------------------

9 - ACÁCIO JESUS OLIVEIRA – REQUER LICENÇA PARA ALTERAR OS MUROS – PROC.º

N.º 105/88 – Presente o processo de licenciamento nº 105/88, do qual é requerente Acácio Jesus Oliveira,

residente no lugar de Cercal, Oliveira de Bairro, a solicitar autorização para subir muros com colocação

de gradeamento em alumínio vazado, no seu prédio, sito na Praia da Vagueira. --------------------------------

------------------------------------

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

------------

10 - ROSA FÁTIMA FERREIRA SILVA RAMOS – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC.º N.º 79/06

– Presente o processo de informação prévia nº 79/06, de que é requerente Rosa Fátima Ferreira Silva

Ramos, residente na Estrada Nacional 109, nº 48-A, Santo André de Vagos, requer informação prévia

sobre a construção de uma moradia unifamiliar, anexos e muros, numa propriedade localizada na Rua do

Santo António, lugar do Canto de Calvão, freguesia de Calvão. ---------------------------------------------------

-----------------------------------------

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

técnica, datada do dia 18/05/2007. -------------------------------------------------------------------------------------



---------------------

11 - JOÃO BATISTA JULIÃO – ABANDONO DE PEDREIRA “LAVANDEIRA 5” – Presente o

ofício datado de 30/09/03, no qual o Sr. João Batista Julião, declara o abandono da pedreira “ Lavandeira

5”, com o número de ordem nacional 5744 sita em Lavandeira, Soza, por se encontrar concluída a

exploração da mesma e ter procedido à regularização do terreno. Solicita ainda, que a Câmara Municipal

aceite o abandono da pedreira. -------

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, autorizar o abandono da pedreira e notificar o

requerente para entregar a licença de exploração, nos termos da informação técnica datada de 15/05/2007.

------------------------

12 - FLORINDO & FILHOS, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA – LOTEAMENTO

URBANO – Presente o processo de loteamento, de que é requerente a firma Florindo & Filhos,

Sociedade de Construções, Lda., com sede em Rua do Barreiro, nº 5, Ouca, que pretendem lotear um

terreno sito na Rua Máximo Loff, Vagos. ------

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

fixar prazo de execução das mesmas em 180 dias, e a caução no valor de 29.235,10 €, nos termos da

informação técnica datada do dia 21/05/2007. ------------------------------------------------------------------------

----------------------------------

13 - LOTEAMENTO DA GAFANHA DA BOA-HORA/FLORESTA – ALTERAÇÃO DO

LOTEAMENTO 1/94 – Presente uma informação técnica, da Divisão de Planeamento Urbanístico,

datada do dia 04 de Junho de 2007, apresentando a alteração ao loteamento nº 1/94 da Gafanha da Boa-

Hora/Floresta. --------------------------------

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, revogar a sua deliberação de 26 de Janeiro de

2007, porquanto não considerava na operação de loteamento o loteamento já existente. ----------------------

-------------------

-------- Mais delibera a Câmara Municipal, por unanimidade, aprovar a alteração ao loteamento nº 1/94, a

qual se dá aqui como inteiramente reproduzida e fica a fazer parte integrante da presente acta. --------------

--------------------

D – DIVERSOS

1 - ORBIS – COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO – PEDIDO DE SUBSIDIO PELA

FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE SOZA – ALTERAÇÃO DO

SUBSIDIO ATRIBUIDO PELA CÂMARA MUNICPAL NA SUA REUNIÃO DE 11/05/2007 – A

Câmara Municipal delibera, por unanimidade, rectificar a sua deliberação de 11 de Maio de 2007,

fazendo constar que o subsídio atribuído será pago na pessoa da Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia

de Soza, entidade coordenadora local da actividade missionária dos voluntários do concelho. ---------------

---------------------------------------------------------------------------------------------



E – EXTRAS

1 - CARTA EDUCATIVA DE VAGOS – Presente a alteração à proposta de reordenamento da Rede

Escolar do Concelho de Vagos. -----------------------------------------------------------------------------------------

------------------------

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar as alterações à Carta Educativa de

Vagos, propostas pela DREC e remeter o processo a Conselho Municipal de Educação e à Assembleia

Municipal, para aprovação. ----------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------

2 - DIRECTÓRIO AUTÁRQUICO UNIÃO EUROPEIA -AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS À C&B,

COMUNICAÇÃO E IMAGEM – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, adquirir os serviços

da C&B e participar no Directório Autárquico União Europeia, pela importância de 1.990,00 €, mais

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

3 - COLÉGIO NOSSA SENHORA DA APRESENTAÇÃO – PEDIDO DE SUBSIDIO PARA

PAGAMENTO DE DESPESAS DO CENTRO NACIONAL DE TREINOS – Nos termos do

protocolo outorgado, e nos termos acordados com o Colégio de Calvão quanto ao transporte de atletas, a

Câmara Municipal de Vagos vincolou-se ao valor global de despesa anual de 15.000,00 €, sendo que a

época se constitui por dez meses, de Setembro a Junho, o que perfaz uma despesa mensal no valor de

1.500,00 €. Assim sendo, para os oitos meses que se requer pagamento a despesa é no montante global de

12.000,00 €. ------------------------------------------

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir um subsídio ao Colégio da Nossa

Senhora da Apresentação, na importância de 12.000,00 €. ---------------------------------------------------------

--------------------------

4 - JUNTA DE FREGUESIA DE OUCA – PEDIDO DE SUBSIDIO – Presente o ofício da Junta de

Freguesia de Ouca, datado do dia 4 de Junho de 2007, a solicitar um subsídio para custear as despesas

relativas à aquisição de equipamento destinado ao uso da Fanfarra da Associação Recreativa e Cultural de

Ouca. -------------------------------

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 5.309,54 €, para

custear as despesas com aquisição de equipamento destinado ao uso da Fanfarra da ARCO. -----------------

--------------------

5 - JUNTA DE FREGUESIA DE OUCA – PEDIDO DE SUBSIDIO PARA A RECUPERAÇÃO

DO PARQUE DA FONTE – Presente o ofício da Junta de Freguesia de Ouca, datado do dia 30 de Maio

de 2007, a solicitar a atribuição de um subsídio, para custear as despesas relativas à recuperação do

Parque da Fonte, construção dos lavadouros e das instalações sanitárias. ----------------------------------------

--------------------------------

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir um subsídio de 15.000,00 €, para custear



as despesas relativas à recuperação do Parque da Fonte, mediante a apresentação de documentos

comprovativos da despesa. ----------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------

6 - ASSOCIAÇÃO MOTO CLUBE MOTOLAS TERRAS DE VAGOS – A Câmara Municipal

delibera, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 2.160,00 €, para custear o pagamento da

renda e da luz. ---------------

7 - NELLY JESUS MATIAS – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROCESSO N.º 19/06 – Presente o

processo de informação prévia nº 19/06 de que é requerente Nelly Jesus Matias, residente na Urbanização

Quinta da Boa-Hora, Rua 19, lote 243 – 1º Dtº – BLA, que pretende construir uma moradia numa

propriedade, sita no lugar de Areeiros – Vagos. ----------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------

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

técnica, datada do dia 1/6/2007. ----------------------------------------------------------------------------------------

---------------------

8 - PEDRO MIGUEL DE OLIVEIRA PEREIRA – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROCESSO N.º

56/07 – Presente o processo de informação prévia nº 56/07, de que é requerente Pedro Miguel de Oliveira

Pereira, residente na Rua Manuel Moreira da Silva, nº 64, lugar de Boco, Freguesia de Soza, que pretende

construir uma moradia unifamiliar e anexos, numa propriedade sita no lugar do Boco, freguesia de Soza. -

---------------------------------------

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

técnica, datada do dia 01/06/2007. -------------------------------------------------------------------------------------

---------------------

9 - JOÃO MIGUEL MOITAS LOPES – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC. N.º 60/07 – Presente o

processo de informação prévia nº 60/07, de que é requerente João Miguel Moitas Lopes, residente na Rua

4 de Outubro, nº 82, lugar de Lomba, freguesia de Santo António de Vagos, que pretende construir uma

moradia unifamiliar e muros, numa propriedade sita no lugar de Lomba, Freguesia de Santo António de

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

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

técnica datada do dia 01/06/2007. --------------------------------------------------------------------------------------

--------------------

10 - MARIA TERESA JESUS FERREIRA E MANUEL ANTÓNIO JESUS FRADE –

CONSTRUÇÃO EM PARCELA A DESTACAR – PROCESSO N.º 23/06 – Presente o processo de

destaque nº 23/06, de que é requerente Maria Teresa Jesus Ferreira e Manuel António Jesus Frade,

residentes na Rua Padre Creoulo nº 5 – Quintã, Freguesia de Santo António de Vagos, para construção de

uma moradia. -----------------------------------------



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

técnica, datada do dia 10 de Novembro de 2006. --------------------------------------------------------------------

----------------------

11 - JORGE JESUS MATIAS – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROCESSO N.º 92/06 – Presente

processo de informação prévia nº 92/06, de que é requerente Jorge Jesus Matias, residente na Rua

Cândido dos Reis, em Vagos, que pretende construir uma moradia num terreno sito nos Arneiros, na Vila

de Vagos e freguesia de Vagos. ---------

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

técnica, datada do dia 1 de Junho de 2007. ----------------------------------------------------------------------------

---------------------

12 - MARIA DONZILIA OLIVEIRA BISPO JUSTINIANO – INFORMAÇÃO PRÉVIA –

PROCESSO Nº 63/07 – Presente o processo de informação prévia nº 63/07, de que é requerente Maria

Donzilia Oliveira Bispo Justiniano, residente na Rua da Escola nº 8, freguesia de Ouca, que pretende

construir uma moradia num terreno sito na Freguesia de Ouca. ---------------------------------------------------

-------------------------------------------------------

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

técnica, datada do dia 30 de Maio de 2007. ---------------------------------------------------------------------------

---------------------

13 - ORLANDO NUNES MARCELINO – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROCESSO N.º 80/05 –

Presente o processo de informação prévia nº 80/05, de que é requerente Orlando Nunes Marcelino,

residente na Avenida Professora Maria Júlia Costa, 17 – Boco, freguesia de Soza, que pretende construir

3 moradias num terreno, sito na Rua Senhora de Vagos, Vila e freguesia de Vagos. ---------------------------

--------------------------------------------------

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

técnica, datada do dia 30 de Maio de 2007. ---------------------------------------------------------------------------

---------------------

14 - NUNO FILIPE LOURO SANTOS – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROCESSO N.º 58/07 –

Presente o processo de informação prévia nº 58/07, de que é requerente Nuno Filipe Louro Santos,

residente na Rua Principal, nº 161, lugar e freguesia de Ponte de Vagos, que pretende construir uma

moradia unifamiliar, anexo e muro, num terreno sito na Rua de São Pedro, lugar e freguesia de Ponte de

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

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

técnica, datada do dia 1 de Junho de 2007. ----------------------------------------------------------------------------

---------------------

15 - LINO RIBEIRO UNIPESSOAL, LDA. - INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROCESSO N.º 66/07 –



Presente o processo de informação prévia nº 66/07, de que é requerente Lino Ribeiro Unipessoal, Lda.,

com sede na Rua do Mar, nº 17, lugar e freguesia de Ponte de Vagos, que pretende construir uma moradia

e anexos, num terreno, sito no lugar de Rio Tinto, Freguesia de Ouca. -------------------------------------------

--------------------------------------------

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

técnica, datada do dia 04 de Junho de 2007. --------------------------------------------------------------------------

---------------------

16 - MANUEL AUGUSTO BATISTA LANCHA – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROCESSO N.º

71/07 – Presente o processo de informação prévia nº 71/07, de que é requerente Manuel Augusto Batista

Lancha, residente na Rua da Fonte, nº 21, lugar de Parada de Cima, freguesia de Fonte de Angeão, que

pretende construir uma moradia unifamiliar, anexos e muros, num terreno sito na Rua Canto da Gândara,

lugar e freguesia de Fonte de Angeão. ---------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------

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

técnica, datada do dia 05 de Junho de 2007. --------------------------------------------------------------------------

---------------------

17 - ELSY MARTINS DOS SANTOS REGALADO – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROCESSO N.º

70/07 – Presente o processo de informação prévia nº 70/07, de que é requerente Elsy Martins dos Santos

Regalado, residente na Rua Principal, nº 78, lugar de Vigia, freguesia de Santo André de Vagos, que

pretende construir uma moradia unifamiliar, anexos e muros, num terreno sito na Rua de São João, lugar

e freguesia de Ponte de Vagos. ---

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

técnica, datada do dia 05 de Junho de 2007. --------------------------------------------------------------------------

---------------------

18 - CARLA SOFIA GONÇALVES RAMOS – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROCESSO N.º 39/07

– Presente o processo de informação prévia nº 39/07, de que é requerente Carla Sofia Gonçalves Ramos,

residente na Travessa do Ergueiro, nº 7, lugar de Choca do Mar, freguesia de Calvão, que pretende

construir uma moradia, anexo e muros, numa propriedade sita na Rua da Janga, lugar de Choca do Mar,

freguesia de Calvão. ----------------

-------- Porque o caminho a sul se trata de uma servidão donde é propriedade de terceiros, não se afigura

viável impor ao requerente o ónus do afastamento e da infraestruturação da via, sob pena de lhe eliminar

por completo a capacidade edificativa do seu prédio. Assim e porque nenhum obstáculo legal se opõe à

presente pretensão da requerente, a Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o presente

processo de informação prévia, nos termos da legislação em vigor. ----------------------------------------------

-------------------------------------------------------



19 - MARIA ROSETE ROCHA PINHO MOREIRA – LOTEAMENTO URBANO –

INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROCESSO Nº 170/06 – Presente o processo de informação prévia de

loteamento urbano nº 170/06, de que é requerente Maria Rosete Rocha Pinho Moreira, residente na

Urbanização Quinta das Picotas – Praceta Bento Espinosa, nº 29, lugar de Vilar e Giesta – Vila Nova de

Gaia, que pretende lotear um terreno, sito na Rua Nova, lugar de Lombomeão, freguesia de Vagos. --------

-----------------------------------------------------------------------

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido, nos termos e condições da

informação técnica, datada do dia 04 de Junho de 2007. ------------------------------------------------------------

-------------------------

20 - JORGE MANUEL SILVA CARRAMÃO – OBRAS PARTICULARES – PROCESSO Nº

379/86 – Presente o processo de obras particulares nº 379/86, de que é requerente Jorge Manuel Silva

Carramão, residente na Rua do Chopre, nº 3, lugar de Lameiro da Mar, freguesia de Santo António de

Vagos, que pretende proceder a obras de alteração na sua moradia, sita na Rua, lugar e Freguesia acima

mencionados. -----------------------------------

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar as alterações apresentadas e as

respectivas demolições, nos termos das condições da informação técnica, datada do dia 31 de Maio de

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

21 - HENRIQUE MANUEL DA ROCHA MARTINS – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROCESSO

N.º 55/07 – Presente o processo de informação prévia nº 55/07, de que é requerente Henrique Manuel da

Rocha Martins, residente na Rua Porto Gonçalo, nº 181, vila e freguesia de Vagos, que pretende construir

uma moradia unifamiliar isolada, num terreno sito na Rua Santo Isidro, na vila e freguesia de Vagos. -----

------------------------------------------

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

técnica, datada do dia 04 de Junho de 2007. --------------------------------------------------------------------------

---------------------

22 - MARITZA RIBEIRO MATIAS – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROCESSO Nº 42/07 – Presente

o processo de informação prévia nº 42/07, de que é requerente Maritza Ribeiro Matias, residente no Largo

da Capela, nº 6, lugar de Boco, freguesia de Soza, que pretende construir uma moradia e muros num

terreno, sito no referido lugar e freguesia. -----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------

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

técnica, datada do dia 30 de Maio de 2007. ---------------------------------------------------------------------------

---------------------

23 - ARMINDA DE JESUS LOURO, SILVÉRIO FERREIRA LOURO, EDUARDA MARIA

LOURO REGALADO – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROCESSO N.º 64/07 – Presente o processo de



informação prévia nº 64/07, de que é requerente Arminda de Jesus Louro, Silvério Ferreira Louro e

Eduarda Maria Louro Regalado, residentes na vila e freguesia de Vagos, que pretendem construir uma

moradia unifamiliar e anexos, numa parcela a destacar de um terreno sito na mencionada vila e freguesia.

-------------------------------------------------------------------

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

técnica, datada do dia 21 de Maio de 2007. ---------------------------------------------------------------------------

---------------------

-------- Neste momento ausentou-se da sala de reunião o Senhor Vereador Eng.º Vítor Oliveira Santos, em

virtude de ser familiar do requerente do processo de informação prévia nº 38/07. ------------------------------

--------------------

-------- Assim, a deliberação que se segue não conta com a participação e votação do Sr. Vereador. --------

-----------

24 - FERNANDO MANUEL JESUS FANECA – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROCESSO N.º

38/07 – Presente o processo de informação prévia nº 38/07, de que é requerente Fernando Manuel de

Jesus Faneca, residente na Rua Principal, nº 227, lugar e freguesia de Ponte de Vagos, que pretende

construir uma moradia unifamiliar, anexo e muros, num terreno sito no lugar de Parada de Cima,

freguesia de Fonte de Angeão. ------------

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, autorizar a construção pretendida em agro-

florestal, na localização proposta pelo requerente, na condição do requerente assegurar a construção de

todas as infraestruturas.

-------- Regressou à sala de reuniões o Senhor Vereador Eng.º Vítor Oliveira Santos. -------------------------

------------

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

-----------

25 - GRANGESIL – CONTRUÇÕES, LDA. - INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROCESSO N.º 44/07 –

Presente o processo de informação prévia nº 44/07, de que é requerente a firma Grangesil – Construções,

Lda., com sede na Rua da Caneira, nº 34, lugar de Choca do Mar, freguesia de Calvão, que pretende

construir duas moradias unifamiliares com páteo e estacionamento, numa propriedade sita na rua, lugar e

freguesia acima mencionados. ----

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

técnica datada do dia 25 de Maio de 2007. ----------------------------------------------------------------------------

--------------------

26 - CARTA CONFORTO – CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A E A SOCIEDADE “MAIS

VAGOS – SOCIEDADE GESTORA DE PARQUES EMPRESARIAIS DE VAGOS, S.A” – A

Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ratificar a Carta Conforto, assinada pelo Sr. Presidente da



Câmara, Dr. Rui Miguel Rocha da Cruz, no dia no dia 31 de Maio de 2007. ------------------------------------

-----------------------------------------

27 - CEMITÉRIO DE RIO TINTO – AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA ALARGAMENTO DE

CEMITÉRIOS – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, adquirir aos proprietários abaixo

mencionados, os terrenos sitos no referido lugar, freguesia de Ouca, para alargamento do cemitério de Rio

Tinto: -------------------

− A Manuel Maria Henriques, viúvo, Nelson Martins e esposa Maria Madalena dos Santos Silva

Martins, residentes no lugar de Rio Tinto, freguesia de Ouca, um prédio rústico inscrito na

matriz predial sob o artigo 2455, da freguesia de Ouca, pelo preço de 15.000,00 €; ----------------

------------------------------------

− A Alda dos Reis Arada, viúva, Vítor Manuel de Jesus Reis Almeida e esposa Maria Madalena

de Jesus Quintaneiro Almeida, residentes no lugar de Rio Tinto, freguesia de Ouca, um prédio

rústico inscrito na matriz predial sob o artigo 2454, da freguesia de Ouca, pelo preço de

15.000,00 €. ---------------------------

-------- Neste momento ausentou-se da sala de reunião o Senhor Vereador Dr. Carlos Manuel Simões das

Neves, em virtude de ser familiar de um dos proprietários dos terrenos a adquirir na Freguesia de Ouca. --

--------------------

-------- Assim a deliberação que se segue não conta com a participação e votação do Sr. Vereador. ---------

-----------

28 - CENTRO EDUCATIVO DE OUCA – AQUISIÇÃO DE TERRENOS – A Câmara Municipal

delibera, por unanimidade, adquirir aos proprietários abaixo mencionados os terrenos sitos na freguesia de

Ouca, para efeitos de aí construir o Centro Educativo de Ouca. ---------------------------------------------------

--------------------------------------

− A Amândio Simões Rosa, viúvo, Judite Simões Rosa e marido Rogério de Oliveira Marques,

Alexandre Simões Rosa e esposa Mary Neyde Ferreira Campanudo e Álvaro Simões Rosa,

solteiro, todos moradores na Freguesia de Ouca, concelho de Vagos, um prédio rústico, inscrito

na matriz predial sob o artigo 1133, da Freguesia de Ouca, pelo preço de 12.652,00 €; ------------

---------------------------------------

− A Maria Ilda de Almeida Cura Sobreiro e marido Óscar Nunes Freire Sobreiro, ambos

moradores na freguesia de Soza, concelho de Vagos, um prédio rústico, inscrito na matriz

predial sob o artigo nº 1116, da freguesia de Ouca, pelo preço de 7.536,00 €; -----------------------

----------------------------------------------

− A Dorindo da Rocha Alves, viúvo, Dorindo Jorge de Almeida Rocha e esposa Licínia Manuela

de Jesus Pequeno Rocha, David Manuel Almeida Rocha e esposa Lúcia Manuela de Jesus

Martins Rocha, todos moradores na Freguesia de Ouca, concelho de Vagos, dois prédios



rústicos, inscritos na matriz predial sob os artigos números 1118 e 6209, da freguesia de Ouca,

pelo preço de 13.896,00 € e 560,00 €, respectivamente. ------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

− A José Creoulo Prior e esposa Maria de Luz Mouco, moradores no lugar e freguesia de Ponte de

Vagos, um prédio rústico, inscrito na matriz predial sob o artigo nº 1120, da freguesia de Ouca,

pelo preço de 21.524,00 €. -----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------

-------- Regressou à sala de reuniões o Sr. Vereador Dr. Carlos Manuel Simões das Neves. ------------------

------------

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

------------

29 - CENTRO DE LAZER DE OUCA – AQUISIÇÃO DE TERRENOS – A Câmara Municipal

delibera, por unanimidade, adquirir ao proprietário abaixo mencionado, o terreno sito na freguesia de

Ouca, para efeitos de aí construir um Centro de Lazer. -------------------------------------------------------------

-----------------------------------------

− A Lucinda Nunes de Almeida, viúva, Armando Nunes de Almeida e esposa Anabela de Oliveira

Nunes e David António de Almeida Nunes, solteiro, todos moradores na freguesia de Ouca,

concelho de Vagos, um prédio rústico, inscrito na matriz predial sob o artigo nº 6212, da

freguesia de Ouca, pelo preço de 500,00 €. ----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------

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

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

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

membros da Câmara aqui presentes e por mim _______________________________________Chefe de

Secção, tendo terminado a reunião às 18:35 horas. ------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------


