
 

 

ACTA Nº 12 

Acta da Reunião Ordinária do dia 23 de Junho de 2006 

--------- No dia 23 de Junho de 2006, pelas catorze horas e cinquenta minutos, no Edifício dos Paços do  Concelho 

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

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

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

Fernando Ferreira Capela, Engº Vitor Oliveira Santos e Dr. Marco António Ferreira Domingues. Assistiu à reunião 

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

ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR: - Em virtude da acta da reunião do dia 9 de Junho de 2006, ter sido 

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

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

ORDEM DO DIA 

A - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 

1 - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA - Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 22 de 

Junho de 2006, o qual acusa um saldo em dinheiro de 832.944,61 €, a Câmara Municipal dele tomou 

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

2 – LEGISLAÇÃO PUBLICADA:-----------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Lei nº 17-A/2006, de 26 de Maio de 2006 – Primeira Alteração à Lei nº 13/2006, de 17 de Abril (transporte 

colectivo de crianças);----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Decreto-Lei nº 94/2006, de 29 de Maio – Adapta à Administração Local o regime jurídico constante do 

Decreto-Lei nº 326/99, de 18 de Agosto, que institui o Programa Estágios Profissionais na Administração Pública;--

--------- Decreto-Lei nº 96-A/2006, de 2 de Junho – Estabelece o regime contra-ordenacional aplicável em matéria 

de assistência aos banhistas nas praias de banhos;--------------------------------------------------------------------------------

--------- Decreto-Lei nº 104/2006, de 7 de Junho – Procede à adaptação à Administração Local do regime previsto 

na Lei nº 2/2004, de 15 de Janeiro, na redacção dada pela Lei nº 51/2005, de 30 de Agosto, que aprova o estatuto do 

pessoal dirigente dos serviços e organismos da administração central, regional e local do Estado, e altera o Decreto-

Lei nº  93/2004, de 20 de Abril;-----------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Decreto-Lei nº 109/2006, de 9 de Junho – Aprova um regime transitório do pagamento do prémio 

nocturno, subsídio para o serviço nocturno ou suplemento salarial para o serviço nocturno a trabalhadores da 

administração local;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------  Decreto-Lei  nº 114/2006, de 14 de Junho - Regulamenta a rede social, definindo o funcionamento e as 

competências dos seus órgãos, bem como os princípios e regras subjacentes aos instrumentos de planeamento que 

lhe estão associados, em desenvolvimento do regime jurídico de transferência de competências para as Autarquias 

Locais.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Decreto-Lei nº 116-C/2006, de 16 de Junho – Estabelece como serviço público o acesso universal e 

gratuito ao Diário da República e as demais condições de utilização.----------------------------------------------------------    

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



  

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

Ambiente da Guarda Nacional Republicana de Aveiro, contra João da Rocha António, residente em Lombomeão, 

Vagos, por proceder a Escavações, que conduziram à alteração do relevo natural de um terreno sito na Choca do 

Mar, Calvão.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

4 – CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO BAIRRO – PASSEIO DE CICLOTURISMO – PEDIDO 

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

Vereador Fernando Ferreira Capela, datado de 13/06/2006, que autorizou que a ADREP – Associação Desportiva 

Recreativa e Educativa da Palhaça,  realize no próximo dia 25/06/06, um passeio de cicloturismo com passagem 

pelo concelho de Vagos .------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5 – NUNO GABRIEL PINTO LEMOS E HUGO MIGUEL DE JESUS RUA – PEDIDO DE 

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

o despacho do Sr. Vereador Dr. Carlos Manuel Simões das Neves, datado de 14/06/2006, que deferiu o pedido de 

interrupção de trânsito, nos dias 8 e 9 de Julho próximo, na Rua que liga Fareja à Pedricosa das 16,00 do dia 8 até às 

14,00 horas do dia 9, para a realização de um espectáculo musical com musica gravada.---------------------------------- 

6 – ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DO LOMBOMEÃO – DUNAMEÃO – PEDIDO DE 

SUBSÍDIO – A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade retirar este ponto da Ordem de Trabalhos, por 

necessitar de esclarecimentos adicionais.------------------------------------------------------------------------------------------- 

7 – ASSOCIAÇÃO CLUB “ MINInos ” DE VAGOS – 6º ENCONTRO MINI EM VAGOS - A Câmara 

Municipal delibera, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Vereador Fernando Ferreira Capela, datado de 

12/06/2006, que o pedido da Associação mencionada em epígrafe, que autorizou a ocupação do Largo do Município 

com as viaturas do “ 6º Encontro Mini em Vagos ”, bem como o corte da Estrada, que vai do Edifício dos “ Móveis 

Orlando ” até à Capela do Boco, no dia 9 de Julho.------------------------------------------------------------------------------- 

8 –  MARIA OTÍLIA DE JESUS PITO – HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO- 

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

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

Areão, esteja aberto todos os dias da semana, das 9,00 horas às 04,00 horas do dia seguinte, até 30 de Setembro de 

2006.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9 –  ANIMAR  VAGOS  –  PROJECTO  DE  ANIMAÇÃO  “ VERÃO 2006 ” – Seguidamente  foi  presente  o 

“ Projecto de Animação Verão 2006 – Animar Vagos ”, o qual decorre de Julho a Setembro de 2006, inclusivé, 

dedicado à Cultura, ao Lazer, ao Turismo e ao Património Natural.-----------------------------------------------------------

--------- Após análise do mesmo, a Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o referido projecto, que 

apresenta um orçamento no valor de 63 250,00 €.--------------------------------------------------------------------------------

10 – ESCOLA PROFISSIONAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DE VAGOS E 

MUNICÍPIO  DE VAGOS – PROTOCOLO NO ÂMBITO NA ANIMAÇÃO DA PRAIA DA VAGUEIRA E 

DINAMIZAÇÃO DO POSTO DE TURISMO – Presente o protocolo mencionado em epígrafe que visa a 

colaboração entre a Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Vagos e o Município de Vagos, 

o qual visa a colaboração entre as duas entidades, na animação da Praia da Vagueira e dinamização do Posto de 



  

Turismo, durante o mês de Julho próximo.----------------------------------------------------------------------------------------

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

a proceder à sua assinatura em representação do Município.--------------------------------------------------------------------

11 – COMISSÃO DE APOIO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO DE SANTA CATARINA – PEDIDO DE 

PARCERIA  – Presente o ofício nº 275/2006, da Associação mencionada em epígrafe, datado de 12/6/2006, dando 

conhecimento que pretendem levar a efeito uma candidatura no âmbito do Programa Operacional da Região Centro,  

Promoção da Empregabilidade e do Emprego a nível local do PORC, Eixo 3, tipologia 3.3.1 na área de Ciências 

Informáticas (instalação e operação de sistemas informáticos – B3) e na área de Floricultura e Jardinagem 

(Jardinagem e Espaços Verdes – B2+B3) com equivalência ao 9º ano de escolaridade, destinado a desempregados 

de curta duração, com a duração de 15 meses.------------------------------------------------------------------------------------

--------- Solicitam a parceria da Câmara Municipal, nomeadamente na Sinalização e encaminhamento de casos 

sociais, potenciais alvos de intervenção e recepção de formandos no contexto de formação prática em contexto de 

trabalho.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aceitar a parceria solicitada.-------------------------------------  

12 – PAS – ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL/PLANO ALTERNATIVA SAÚDE, CÂMARA 

MUNICIPAL DE VAGOS E SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE VAGOS- PROTOCOLO DE 

PARCERIA ( Área da medicina tradicional chinesa – Acupunctura e Fitoterapia) – RATIFICAÇÃO- 

Seguidamente o Sr. Presidente deu conhecimento à Câmara Municipal que no dia 19 do corrente mês assinou o 

protocolo de parceria na área da medicina tradicional chinesa (acupunctura e fitoterapia), conjuntamente com a 

Santa Casa de Misericórdia  de Vagos e a PAS - Associação de Solidariedade Social, com sede em Lisboa.-----------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ratificar a assinatura do protocolo, bem como revogar a 

deliberação da Câmara Municipal tomada em reunião do dia 09/06/2005, sobre o assunto em questão.----------------- 

 13 – DR. JOÃO JOSÉ CABRAL DE ALBUQUERQUE SIMÕES ROCHA – PEDIDO DE PAGAMENTO 

DE DESPESAS JUDICIAIS – A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, retirar este ponto da Ordem de 

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

14 – HORAS EXTRAORDINÁRIAS – Conforme determina o Decreto-Lei nº 259/98, de 18 de Agosto, artº 27º, 

nº 5, a Câmara Municipal delibera, por unanimidade, que os limites fixados nos nºs 1 e 2, do referido artigo e 

diploma, para o trabalho extraordinário dos funcionários desta Autarquia possa ser ultrapassado, no corrente ano, 

nas seguintes situações:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Reparações nas condutas de abastecimento de água;-------------------------------------------------------------------

--------- Recolha de lixo;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Apoio logístico a eventos ocasionais organizados pela Câmara  Municipal ou por ela patrocinados, tais 

como: marchas populares, semana cultural, festas tradicionais, exposições, espectáculos, provas desportivas, etc.;---

--------- Limpezas de praias e parques de merendas;------------------------------------------------------------------------------

--------- Em todas as acções de apoio aos Serviços Municipais de Protecção Civil;------------------------------------------

--------- Transportes colectivos;------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Em serviços urgentes e inadiáveis de manifesto interesse público.---------------------------------------------------

--------- Em todas as situações acima previstas, os Encarregados ou Chefes de Serviços terão de requisitar e 

confirmar a sua execução, após conformação do Vereador do Pelouro correspondente ao serviço em causa, pelo que 



  

não poderão ser processadas horas extraordinárias sem visto prévio do Vereador.------------------------------------------   

15 – 4ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA DO ANO DE 2006 – RATIFICAÇÃO – Nos termos 

do disposto na alínea d) do nº 2 do artº 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 4ª Alteração ao Orçamento 

que apresenta tanto nas anulações como nas inscrições o montante de 0 €uros, 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 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.-------------

16 – 7ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA DO ANO DE 2006 – RATIFICAÇÃO- Nos termos 

do disposto na alínea d) do nº 2 do artº 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 4ª Alteração ao Orçamento 

que apresenta tanto nas anulações como nas inscrições o montante de 163 000,00 €, 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 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.- 

17 – 6ª ALTERAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS PARA O ANO DE 2006 – 

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

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

ratificar a 6ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos que apresenta tanto nas inscrições como nas anulações  

o montante de  217 318,39  €, 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 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.----------------------------------------------------------------------

18 – JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA CATARINA – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO – Presente o ofício 

nº 19/06, datado de 15/03/06, da Junta de Freguesia de Santa Catarina, a solicitar a atribuição de um subsídio 

destinado ao alargamento de uma via rural, sita nos Pardeiros.-----------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir um subsídio na importância de 7 500,00 €.---------- 

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

efectuados no âmbito das obras particulares e na Secção da Secretaria Geral e Actas, no período de 09/06/2006 

22/06/2006, cuja relação descriminada dos mesmos é dada aqui como inteiramente reproduzida junto à minuta da 

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

20 – 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 – OBRAS MUNICIPAIS 

1 – REDE DE ÁGUA Á ZONA INDUSTRIAL E SANEAMENTO DA ZONA INDUSTRIAL – AUTO DE 

RECEPÇÃO DEFINITIVA – Presente a informação técnica datada de 07/06/2006, que anexa o auto de recepção 

definitiva da obra mencionada em epígrafe .---------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal  delibera, por unanimidade,  homologar o referido auto, e ordenar a restituição ao 

empreiteiro das quantias retidas como garantia ou qualquer outro título, e a extinção  da caução prestada.--------------



  

2 – ALCATROAMENTO DO ACESSO NORTE PARA A PRAIA DA VAGUEIRA – PROC. 6.2.2.-05/2004 – 

AUTO DE SUSPENSÃO E AUTO DE RECOMEÇO DOS TRABALHOS - Presente o auto de suspensão e o 

auto de recomeço dos trabalhos, referentes à obra mencionada em epígrafe, tendo a Câmara Municipal tomado 

conhecimento e deliberado homologá-los.----------------------------------------------------------------------------------------- 

3 – BENEFICIAÇÃO DE ARRUAMENTOS NA ZONA INDUSTRIAL – 1ª FASE – PROC. 6.2.2-14/99 – 

AUTO DE RECEPÇÃO DEFINITIVA – Presente a informação técnica datada de 09/06/2006, que anexa o auto 

de recepção definitiva da obra mencionada em epígrafe .------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal  delibera, por unanimidade, homologar o referido auto, e ordenar a restituição ao 

empreiteiro das quantias retidas como garantia ou qualquer outro título, e a extinção  da caução prestada.---------- 

4 – REQUALIFICAÇÃO URBANA DO BAIRRO DA CORREDOURA – PROC. 6.2.2-20/2004 – CONTA 

DA EMPREITADA – Presente a informação técnica datada de 09/06/2006, que anexa a conta final  da empreitada 

mencionada em epígrafe.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, homologar a referida conta.--------------------------------------

5 – ARRANJO URBANÍSTICO DO LARGO DA FEIRA DE SALGUEIRO – ESTUDO PRÉVIO  – 

Seguidamente foi presente o Estudo Prévio do projecto do “ Arranjo Urbanístico do Largo da Feira de Salgueiro ”.--

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o estúdio prévio e submetê-lo a discussão pública 

de acordo com o previsto no nº 5, do artº 7º, do Decreto-Lei nº 555/99, de 16/12, na redacção dada pelo Decreto-Lei 

nº 177/2001, de 4 de Junho.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6 – LUSOSCUT – AUTO ESTRADAS DA COSTA DE PRATA , S.A. – A17 – LANÇO MIRA/AVEIRO – 

SUBLANÇO VAGOS/AVEIRO SUL (LOTE2) – VARIANTE À EN 333 EM SOZA – SEGURANÇA – 

PLANO DE SINALIZAÇÃO DE SERVENTIAS  – Presente o ofício da Lusoscut, S.A. que remete para análise o 

plano de sinalização mencionada em epígrafe.------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera,  por unanimidade, aprovar o plano de sinalização de acordo com a 

informação técnica de 13/06/2006.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7 – HEMAPALI – MONTAGENS ELÉCTRICAS, LDA – ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DA LAVANDEIRA –  

Presente o ofício da firma Hemapali – Montagens Eléctricas, Ldª que anexa a “ Ficha de Procedimentos de 

Segurança ” relativa aos trabalhos de substituição de transformador de potência no PT da Estação Elevatória da 

Lavandeira, para analisar a adequabilidade da mesma.---------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar a “ Ficha de Procedimentos de Segurança ”, 

conforme informação técnica datada de 13/06/2006.----------------------------------------------------------------------------- 

C– OBRAS PARTICULARES  

1 – ASSOCIAÇÃO BETEL – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC. Nº 87/06  – RATIFICAÇÃO - Presente o 

processo de informação prévia nº 87/06, de que é requerente A Associação Betel, com sede na Ponte de Vagos, que 

requer viabilidade para construir o Lar de Idosos do Complexo da Associação.---------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera,  por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente datado de 13/06/06, 

que deferiu  o pedido nas condições da informação técnica datada de 13/06/2006.------------------------------------------ 

2 – CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE FONTE DE ANGEÃO  – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC. Nº 

86/06 – RATIFICAÇÃO - Presente o processo de informação prévia nº 86/06, de que é requerente o Centro Social 

e Paroquial de Fonte de Angeão, com sede em Fonte de Angeão, que requer a viabilidade de reconstrução e 



  

ampliação das instalações do 1º Andar do seu edifício, sito no referido lugar, sendo a valência  que propõe cobrir de 

creche.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- A Câmara Municipal delibera,  por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente datado de 

13/06/2006, que deferiu o pedido nas condições da informação técnica datada de 12/06/2006.---------------------------

3 – CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE CALVÃO – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC. Nº 82/06 – 

RATIFICAÇÃO -  Presente o processo de informação prévia nº 82/06,  de que é requerente O Centro Social e 

Paroquial de Calvão, com sede em Calvão, que requer informação sobre a construção do Lar de Idosos, 

remodelação do Centro de Dia e Apoio Domiciliário, ATL e Creche, o levar a efeito, num terreno sito em Calvão.---

--------- A Câmara Municipal delibera,  por unanimidade, ratificar  o despacho do Sr. Presidente datado de 13/06/06, 

que deferiu o pedido nas condições da informação técnica datada de 12/06/06.--------------------------------- 

 4 – CARLOS ALEXANDRE SANTOS ROCHA  – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC. Nº 16/06 – Presente o 

processo de informação prévia nº 16/06, de que é requerente Alexandre Santos Rocha, residente no Corgo do Seixo 

de Baixo, que pretende construir uma moradia e anexos, no referido lugar.-------------------------------------------------- 

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

datada de 07/06/2006.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5 – CARLOS SANTOS ABADE – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC. Nº 63/06 - Presente o processo de 

informação prévia nº 63/06, de que é requerente Carlos dos Santos Abade, residente em Calvão, que pretende 

construir uma habitação unifamiliar, piscina, anexo e muros de vedação, no referido lugar.------------------------------- 

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

de 19/06/2006.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6 – CARLOS ALEXANDRE SARABANDO REI – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC. Nº 64/06 - Presente o 

processo de informação prévia nº 64/06, de que é requerente Carlos Alexandre Sarabando Rei, residente em Vagos, 

que pretende construir uma moradia, anexos e muros, no lugar de Lombomeão.-------------------------------------------- 

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

datada de 20/06/2006.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7 – MARIA SAUDADE SIMÕES BICHO ALBINO – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC. Nº 32/06 - Presente 

o processo de informação prévia nº 32/06, de que é requerente Maria Saudade Simões Bicho Albino, residente em 

Ponte de Vagos, que pretende alterar um espaço comercial, para café snack-bar.-------------------------------------------- 

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

de 31/03/2006.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8 – JOÃO SIMÕES PANDEIRADA E OUTROS – LOTEAMENTO URBANO – PROC. Nº 15/90 – 

ALTERAÇÃO -  Presente o processo de loteamento urbano nº 15/90 de que são requerentes João Simões 

Pandeirada, Ana Paula Martins Dinis, António Manuel Batista Rebelo, Licínia Manuela da Rocha Pandeirada, 

Maria Clara da Rocha Pandeirada, José Manuel da Rocha Simões Pandeirada e Luís Alberto Simões Pandeirada, 

que requerem a alteração ao referido processo de loteamento, sito em Vagos.-----------------------------------------------

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

datadas de 07/06/06, 21/06/2006 e 22/06/2006.----------------------------------------------------------------------------------- 

9 – COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO CENTRO – 

DESIGNAÇÃO DE REPRESENTANTE PARA A COMISSÃO MISTA DE COORDENAÇÃO DO PLANO 



  

DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DO CENTRO (PROT – C) – Seguidamente o Sr. Presidente da 

Câmara, deu conhecimento ao Executivo que a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, 

através do seu ofício 103658, datado de 07/06/2006, solicitou que fosse indicado o representante da Câmara 

Municipal, uma vez que a Autarquia faz parte da Comissão Mista de Coordenação do PROT – Centro, tendo o Sr. 

Presidente indicado o seu nome em representação da Autarquia.--------------------------------------------------------------- 

--------- A Câmara Municipal deliberou,  por unanimidade, ratificar a decisão do Sr. Presidente.------------------------- 

10 – CAFÉ/RESTAURANTE E CERVEJARIA, DE LUÍS FILIPE UNIPESSOAL, LDA – AUTO DE 

CONTRA-ORDENAÇÃO - Presente o processo respeitante ao estabelecimento mencionado em epígrafe, sito na 

Praia da Vagueira, tendo a Câmara Municipal deliberado o seguinte:---------------------------------------------------------

--------- Considerando que a esplanada e a churrasqueira não possuem alvará de licença de utilização para o 

estabelecimento de restauração, nem tão pouco licença de construção;--------------------------------------------------------

--------- Considerando que as partes do estabelecimento em causa (churrasqueira e esplanada) encontram-se 

instaladas na via pública, mais concretamente no passeio;----------------------------------------------------------------------

--------- Considerando que o assador/grelhador se encontra também ele na via pública, mais concretamente num 

lugar de estacionamento;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Considerando o Auto de Vistoria de 27 de Setembro de 2005, nomeadamente nos seus pontos nºs 3, 4 e 5, 

cujo  original  se  encontra  anexo ao processo de vistoria  para  concessão  de autorização de utilização nº 09/2005, 

“ Não observa as normas relativas às condições sanitárias, devendo designadamente retirar a churrasqueira do 

espaço público e preparar as refeições em espaço adequado”;------------------------------------------------------------------

--------- Considerando que o IGAE, recentemente, ordenou o encerramento na Figueira da Foz de várias 

churrasqueiras ao ar livre por questões sanitárias e de higiene;-----------------------------------------------------------------

--------- Delibera a Câmara Municipal,  por unanimidade, conceder o prazo de 5 dias úteis ao proprietário do 

estabelecimento em causa para remover a esplanada, a churrasqueira e o assador/grelhador da via pública, sob pena 

de a Câmara Municipal de Vagos o fazer de forma coerciva, a expensas daquele;-------------------------------------------

--------- Mais foi deliberado, unanimemente, dispensar a audiência prévia, nos termos do artº 100º do C.P.A., atenta 

a manifesta ilegalidade e urgência da situação.------------------------------------------------------------------------------------

--------- Deliberou, ainda a Câmara Municipal remeter o processo de contra-ordenação nº 000232/06.8.EACBR, que 

foi enviado pela Autoridade de Segurança Alimentar e Económica, de Coimbra, ao escrivão, para instaurar 

procedimento contra-ordenacional.--------------------------------------------------------------------------------------------------  

D- DIVERSOS- 

1 – ESCOLA PROFISSIONAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DE VAGOS – DIA 

MUNDIAL DA CRIANÇA E DIA MUNDIAL DO AMBIENTE – AGRADECIMENTO – Presente o ofício nº 

339/06, datado de 9/6/06, da E.P.A.D.R. de Vagos, agradecendo a colaboração prestada pela Autarquia no dia 1 de 

Junho (Dia Mundial da Criança) e nos dias 3, 4 e 5 de Junho(Dia Mundial do Ambiente).---------------------------------

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

2 – ESCOLA PROFISSIONAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DE VAGOS – 

COLÓQUIO “ INSERÇÃO NO MUNDO DO TRABALHO. PRESPECTIVAS FUTURAS ? ” – 

AGRADECIMENTO – Presente o ofício nº 340/06, de 09/06/06 da E.P.A.D.R. de Vagos, agradecendo a 



  

colaboração prestada pela Autarquia no dia 2 de Junho no Colóquio mencionado em epígrafe.---------------------------

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

E - EXTRAS – 

1 –  ZONA  INDUSTRIAL  DE  VAGOS – LOTE  115 –  INERJOTA – INERTES  E  TERRAPLANAGENS, 

 LDA – Tendo em consideração que em tempo a Câmara Municipal outorgou com a empresa Inerjota – Inertes e 

Terraplanagens, Ldª, promessa de compra e venda do lote 115 da Zona Industrial de Vagos;-----------------------------

--------- Que nos termos do mesmo contrato promessa e promitente compradora se obrigava, nos termos do 

Regulamento da Zona Industrial, a implementar nos prazos aí estipulados a unidade industrial que se havia 

candidatado e viu aprovada;----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Que até à presente data não manifestou interesse na outorga da escritura de compra e venda, não apresentou 

quaisquer projectos na Secção de Obras Particulares, nem edificou no lote;--------------------------------------------------

--------- Que, pelo contrário, de forma ilegal e abusiva procedeu à exploração de inertes no lote em questão;-----------

--------- Assim sendo, a Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ser sua intenção revogar o contrato promessa 

outorgado e tomar posse do lote no estado em que o mesmo se encontra, nos termos do artº 8º do regulamento de 

Aquisição de Lotes da Zona Industrial, e nos termos do contrato de promessa outorgado.--------------------------------- 

--------- Mais se  delibera conceder o prazo de 10 dias para o requerido se pronunciar, querendo, nos termos dos artºs 

100º e 101º do C.P.A.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 - ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS - LOTES 119 E 120 – VAGOPLANO – TERRAPLANAGENS, 

UNIPESSOAL, LDA -  Presente o ofício da firma supra mencionada, promitente compradora dos lotes 119 e 120 

da ZIV, a solicitar a autorização para efectuar hipoteca provisória dos referidos lotes para efeitos de financiamento 

bancário.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, autorizar a hipoteca provisória dos lotes 119 e 120 para 

efeito de financiamento bancário, bem como autorizar que a escritura de compra e venda dos mesmos lotes seja 

efectuada fora do Cartório Municipal.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

3 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS NA FREGUESIA DE SOZA - A Câmara Municipal delibera, por 

unanimidade, adquirir a  Adolfo João Simões Paião, Joana Paula Rodrigues Simões Paião, Adolfo José Rodrigues 

Simões e Aníbal Simões Paião, 3 prédios rústicos inscritos na matriz predial da freguesia de Soza, sob os artigos 

5711, 5723 e 5724, pela importância de 60 000,00 €.----------------------------------------------------------------------------

4 – AQUISIÇÃO DE TERRENOS NA FREGUESIA DE SANTO ANDRÉ, PARA CONSTRUÇÃO DOS 

NOVOS ARMAZÉNS MUNICIPAIS :------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, adquirir os terrenos abaixo mencionados:---------------------

--------- A Daniel dos Santos Taboão e mulher, Belandina de Jesus Simões, residentes no lugar do Corgo do Seixo, 

Santo António de Vagos, um prédio rústico inscrito na matriz predial da freguesia de Santo André de Vagos, sob o 

nº 414 pela importância de 3 710,00 €.------------------------------------------------------------------------------------------- -

-------- A Alcino Nunes Sereno e mulher Arminda Costa, residentes no lugar de Parada de Baixo, freguesia de 

Calvão, 1 prédio rústico, sito  na freguesia de Santo André de Vagos, inscrito na matriz predial da referida freguesia 

sob o nº 427, pela importância de 7 485,00 € e 1/9 de um prédio rústico sito na mesma freguesia registado sob o nº  

459, pelo preço de 3 795,00 €.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



  

--------- A Maria Augusta Costa, solteira, residente no lugar de Vergas, freguesia de Santo André de Vagos, 1/15 

avos de um prédio sito na freguesia de Santo André de Vagos, inscrito na matriz predial sob o nº 459, pela 

importância de 1 040,00 €.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Germano Ferreira Seixeiro e mulher, Arménia da Conceição Costa, residentes no lugar de Vigia, Santo 

André de Vagos, 1/15 avos de um prédio sito na freguesia de Santo André de Vagos, inscrito na matriz predial 

rústica da referida freguesia sob o nº 459, pela importância de 1 040,00 €.--------------------------------------------------- 

5 – OCUPAÇÃO ADMINISTRATIVA DE TERRENOS NA FREGUESIA DE SANTO ANDRÉ DE VAGOS, 

PARA CONSTRUÇÃO DOS NOVOS ARMAZÉNS MUNICIPAIS – Seguidamente a Câmara Municipal 

deliberou, por unanimidade, proceder à ocupação administrativa das seguintes parcelas de terreno, sitas na freguesia 

de Santo André de Vagos:------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------- A Amândio Pequeno Novo e mulher, Maria Augusta de Jesus capela, residentes na Vigia, parcela com a 

área de 696 m2, a confrontar de Norte com Manuel Oliveira dos Santos, do Sul com caminho, do Nascente com 

Claudino  Costa  e   outros  e do Poente com Alírio Simões,  indemnizando  os referidos proprietários pelo valor de 

5 220,00 €.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Manuel de Oliveira Santos e mulher Maria Lucilia Raimundo dos Santos, residentes no lugar de Vergas, 

uma parcela de terreno com a área de 1 140 m2, a confrontar do Norte e Nascente com herdeiros de Mário de Jesus 

Pequeno, do Sul com Amândio Pequeno Novo e do Poente com Alírio Simões, indemnizando os referidos 

proprietários pelo valor de 5 700,00 €.---------------------------------------------------------------------------------------------

6 – CENTRO SOCIAL E FREGUESIA DE SOZA – PEDIDO DE PARCERIA – Presente o ofício do centro 

Social da Freguesia de Soza, datado de 8/06/2006, a informar que pretendem levar a efeito uma candidatura no 

âmbito do Programa Operacional da Região Centro, PORC, Eixo 3 – Acção – Tipo 3.3.1.1, para um projecto 

formativo na área da infância com equivalência ao 9º ano da escolaridade. Solicitam a parceria da Câmara 

Municipal na “ Divulgação do projecto e das suas acções ”.--------------------------------------------------------------------

------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar a parceria solicitada.-------------------------------------- 

7 – ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DAS MESAS – PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO – 

Presente o ofício datado de 20/6/2006, a solicitar a atribuição de um subsídio na importância de 10 000,00 € 

destinado à construção de um muro no local da Escola Primária de Mesas, bem como a realização de diversas obras 

de reparação, da mesma, por forma a permitir que se possam realizar actividades culturais, uma vez que a Escola se 

encontra encerrada.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir o subsídio solicitado na importância de 10 000,00 

€.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8 – CARLOS LUZ MARQUES LOPES, LDª - HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE 

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

mencionada em epígrafe, com sede na Praia da Vagueira, para que o seu estabelecimento denominado “ Esplanada”, 

sito na mencionada Praia se encontre aberto das 8,00 h às 4,00 horas dos dias seguintes, todos os dias da semana, 

durante a época balnear.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9 – JORGE DA SILVA FRESCO – CONSTRUÇÃO EM PARCELA A DESTACAR- Presente o processo nº 

10/2006, de que é requerente Jorge da Silva Fresco, residente no lugar de Sanchequias que requer o destaque de 

uma parcela de terreno destinada a construção, sito no lugar de Sanchequias.------------------------------------------------



  

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

datada de 09/06/2006.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10 – GRESTEL – PRODUTOS CERÃMICOS, S.A. – LOTES NºS 78, 79 E 82 DA ZONA INDUSTRIAL DE 

VAGOS – Por deliberações de 28/03/2003 e 23/12/2005, a Câmara Municipal alienou à firma Grestel – Produtos 

Cerâmicos, Ldª os lotes 78, 79 e 82 da ZIV. Tendo em conta que a referida firma, à data sociedade por cotas, a 

partir de Janeiro de 2006 se transformou em Sociedade Anónima, a Câmara Municipal delibera, por unanimidade, 

corrigir as  deliberações, atrás mencionadas, passando a constar a nova denominação Grestel – Produtos Cerâmicos, 

S.A. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

Câmara aqui presentes e por mim____________________________________________________ Chefe de Divisão  

Administrativa, tendo terminado a reunião às 16,30 horas.---------------------------------------------------------------------- 

 

   

 

 

 

 


