
ACTA Nº 13 

Acta da Reunião Ordinária do dia 8 de Julho de 2005 

--------- No dia 8 de Julho 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 o senhor Francisco José Domingues Camarneiro, Chefe de Secção de Pessoal.------------------------------------

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

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 
--------- Antes de se entrar no período da “ Ordem do Dia ”, o Sr. Vereador Dr. João Paulo Martins Neta informou a 

Câmara Municipal de que a Vila de Soza, se encontra sem distribuição de água ao domicílio, desde manhã cedo.----

--------- Seguidamente o Sr. Presidente deu conhecimento que os Serviços de Fiscalização procederam ao 

encerramento, no passado dia 6 do estabelecimento denominado “ Olá Vagueira ”explorado por Jorge Manuel de 

Jesus Ribeiro. Informou ainda que a Câmara Municipal foi notificada, hoje, pelo Tribunal Administrativo e Fiscal 

de Viseu, da entrada de uma providência cautelar relacionada com o encerramento do referido estabelecimento.----- 

ORDEM DO DIA 
A - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 

1 - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA - Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 07 de 

Julho de 2005, o qual acusa um saldo em dinheiro de 248.586,51 €, a Câmara Municipal dele tomou 

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

--------- Seguidamente o Sr. Presidente da Câmara propôs à Câmara Municipal que fosse discutido o Ponte da 

Ordem do Dia “ A 21 ”, tendo em conta que a reunião é pública e se encontra na sala de reuniões a representante 

dos interessados.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal aceitou a proposta do Sr. Presidente, iniciando assim a discussão do ponto.--------------

A 21 – MARIA DO CÉU MARQUES – ADVOGADA – CONTRATO PROMESSA DE PERMUTA ENTRE 

A CÂMARA MUNICIPAL E ARMANDO MARK ALMEIDA E IRMÃOS – No seguimento da deliberação da 

Câmara Municipal do dia 11/2/2004, foi presente a proposta de contrato promessa de permuta entre a Câmara 

Municipal de Vagos e Armando Mark de Almeida e irmãos com referência à permuta dos lotes 62, 63 e 64 do Plano 

de Pormenor da Gafanha da Boa-Hora, e o terreno pertencente aos mesmos, e já ocupado pela construção da Praça 

Central da Praia da Vagueira.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Depois da troca de impressões sobre o contrato a Câmara Municipal deliberou, por maioria, com 5 votos a 

favor ( do Sr. Presidente e dos Srs Vereadores Mário Reis Pedreiras, Dr. Jorge Manuel dos Santos Simões, António 

José Ferreira da Graça  e Dr. João Paulo Martins Neta ) e 1 voto contra (do Sr. Vereador Álvaro de Almeida Rosa ), 

aprovar o contrato promessa de permuta.------------------------------------------------------------------------------------------ 

Declaração de Voto do Sr. Vereador Álvaro de Almeida Rosa: “ Voto contra porque entendo que a Câmara 

Municipal não se deve comprometer com penalizações sobre decisões que não são dela, Câmara, mas sim da 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro.”---------------------------------------------------------

--------- E quando eram cerca das 10,40 horas ausentou-se da sala de reuniões o Sr. Vereador Álvaro de Almeida 



  

Rosa. As deliberações que se seguem não contam com a participação e votação do Sr. Vereador.----------------------- 

2 – ANTÓNIO DE SOUSA RIBEIRO – HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO-  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade deferir o pedido formulado por António de Sousa Ribeiro, 

residente na Gafanha da Vagueira, para que o seu estabelecimento de Café, Snack-Bar e Churrascaria esteja aberto 

das 8,00 horas até às 4,00 horas do dia seguinte durante a época balnear/2005.--------------------------------------------- 

3 – LUÍS FILIPE UNIPESSOAL, LDA – HORÁRIO DE FUNCINAMENTO DO ESTABELECIMENTO – 

O presente requerimento foi retirado da Ordem do Dia em virtude do pedido se relacionar com um pedido de 

horário de funcionamento normal.--------------------------------------------------------------------------------------------------

4 – NELSON MARCO DA SILVA – LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO E LICENÇA DE 

DIVERTIMENTO PÚBLICO – RATIFICAÇÃO : A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ratificar o 

despacho do Sr. Presidente, datado de 30/06/2005, que autorizou a concessão de licença de divertimento público 

para a realização de arraiais e bailes, requerida por Nelson Marco da Silva, em representação da Comissão de festas 

do lugar de Mesas, nos dias 9, 10 e 12 de Julho, das 22,00 horas às 2,00 horas dos dias seguintes, bem como a 

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

5 – BENJAMIM CORREIA SOARES – LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO E LICENÇA DE 

DIVERTIMENTO PÚBLICO – RATIFICAÇÃO - A Câmara Municipal  delibera, por unanimidade, ratificar o 

despacho do Sr. Presidente, datado de 15/06/2005, que autorizou a concessão de licença de divertimento público 

para a realização de arraiais e bailes, requerida por Benjamim Correia Soares, em representação da Comissão de 

Festas do Fontão, nos dias 23 a 27 de Junho de 2005, das 22,00 horas às 2,00 horas dos dias seguintes, bem como a 

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

6 – ADAF – ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO FONTÃO – LICENÇA DE DIVERTIMENTO PÚBLICO  – A 

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

1/7/2005, que autorizou a realização do Passeio das bicicletas, no percurso de Fontão, Soza, Vagos, Vagueira e 

regresso no dia 3/07/2005, requerida pela ADAF.-------------------------------------------------------------------------------

7 – CARLOS MIGUEL MARTINS E SILVA E FERNANDO DE JESUS SIMÕES – LICENÇA PARA A 

REALIZAÇÃO DE PROVA DESPORTIVA - Presente o requerimento de Carlos Miguel Martins e Silva e 

Fernando de Jesus Simões, residentes, respectivamente, em Sanchequias e Vergas do Sul, que requerem licença 

para realizarem uma prova desportiva ( rally com motas ), num terreno identificado na planta anexa ao 

requerimento, sito no lugar de Sanchequias no dia 17/07/2005, das 9,00 horas às 20,00 horas.---------------------------

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

8 – ALEXANDRE JOSÉ CAETANO FRANCISCO – LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO - A Câmara 

Municipal deliberou, por unanimidade, deferir o pedido formulado por Alexandre José Caetano Francisco, residente 

em Costa do Valado, Aveiro, que requer licença especial de ruído, para a actividade de “ espectáculo musical com 

música gravada ” a realizar no estabelecimento de Snack-Bar e Restaurante denominado “ Campo Grande ”, sito em 

Salgueiro, nos dias 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 e 30 de Julho de 2005.-------------------------------------------------------

--------- Mais foi deliberado, unanimemente, dar conhecimento à G. N. R. de Vagos.--------------------------------------

9 – ALEXANDRE JOSÉ CAETANO FRANCISCO – LICENÇA DE RECINTO IMPROVISADO – A 

Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido formulado por Alexandre José Caetano Francisco,  

residente em Costa do Valado, Aveiro, que requer licença de instalação e funcionamento de recinto improvisado, 



  

para realizar espectáculos musicais com música gravada, nos dias 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 e 30 de Julho de 

2005, no Snack-Bar e Restaurante denominado “ Campo Grande ”, sito em Salgueiro.------------------------------------

---------  Mais foi deliberado, unanimemente, dar conhecimento à G. N. R. de Vagos.-------------------------------------

10 – NELSON MARCO DA SILVA – INTERRUPÇÃO DE TRÂNSITO – RATIFICAÇÃO – Presente o 

requerimento de Nelson Marco da Silva, que na qualidade de mordomo da Comissão de Festas do lugar de Mesas, 

vem solicitar autorização para interrupção do trânsito nos dias 9, 10 e 12 Julho de 2005, na Rua do Barroco, das 

22,00 às 2,00 horas dos dias seguintes.---------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente datado de 30 de 

Junho de 2005 que autorizou a interrupção do trânsito.--------------------------------------------------------------------------

11 – LUIS FILIPE UNIPESSOAL, LDª - LICENÇA DE OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA – Presente o 

requerimento da Firma Luís Filipe Unipessoal, Ldª, com sede na Praia da Vagueira, que requer licença de ocupação 

da via pública, para esplanada, com a área de 32m2, em frente ao estabelecimento denominado a “ Flor da Praia ”.--

--------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, deferir o pedido na condição do requerente deixar duas 

unidades de passagem ( 1,60m) por forma a assegurar a passagem de pessoas e bens.-------------------------------------

12 – CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO BAIRRO – VIII CICLOTURISMO DE BUSTOS – 

PEDIDO DE PARECER – Presente o ofício da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, a solicitar autorização 

para a realização de um “ Passeio Cicloturístico ” que irá decorrer no dia 24/7/2005.--------------------------------------

---------A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, informar que não vê qualquer inconveniente na passagem 

do Passeio por este Concelho.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

13 – CÂMARA MUNICIPAL DE ILHAVO – PASSEIO CICLOTURÍSTICO À PRAIA DA VAGUEIRA – 

RATIFICAÇÃO – A Câmara Municipal delibera por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Vereador Dr. Jorge 

Manuel dos Santos Simões, datado de 27/6/2005, que autorizou a passagem pelo concelho de Vagos do “ Passeio 

Cicloturístico à Praia de Mira ”, realizado pela Colectividade Popular da Coutada, Ilhavo, e que decorreu no dia 3 

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

14 – OCTAL TV – ENGª DE SISTEMAS PARA ITV – AUTORIZAÇÃO PARA PERMANÊNCIA NO 

RECINTO NOS SEGUINTES LUGARES E DATAS:----------------------------------------------------------------------

--------- FEIRA DE VAGOS – DIAS 16,23 E 30 DE JULHO;--------------------------------------------------------------

--------- PRAIA DA VAGUEIRA – MÊS DE JULHO DE 2005;-----------------------------------------------------------

--------- Presente os pedidos da firma OCTAL TV-Engª de Sistemas para a iTV agente oficial da TV Cabo no 

Distrito de Aveiro que solicitou autorização para publicidade com a montagem de uma banca publicitária, nos dias 

16,23 e 30 de Julho, no mercado de Vagos e a instalação de uma roulote publicitária na Praia da Vagueira, durante 

o mês de Julho de 2005.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

15 – EDP – DISTRIBUIÇÃO – AMPLIAÇÃO DE IP – LUGAR DO CEMITÉRIO SALGUEIRO, 

FREGUESIA DE SOZA – Presente o ofício nº 501/05/ UR03BL, datado de 5/5/2005 da E.D.P. – Distribuição, 

informando a Câmara Municipal que a comparticipação para a obra mencionada em epígrafe é no valor de 580,24 

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

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ordenar a execução dos trabalhos e autorizar o seu 

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



  

16 – EDP – DISTRIBUIÇÃO – AMPLIAÇÃO DE IP – LUGAR RUA DA FONTE ATÉ AO COVÃO DO 

LOBO, FREGUESIA DE FONTE DE ANGEÃO – Presente o ofício nº 685/05/URO3BL, datado de 17/6/05 da 

E.D.P. – Distribuição, informando a Câmara Municipal que a comparticipação para a obra mencionada em epígrafe 

é no valor de 502,54 € , mais IVA.-------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ordenar a execução dos trabalhos e autorizar o seu 

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

17 – GUARDA NACIONAL REPUBLICANA – ENVIO DE AUTO DE CONTRA-ORDENAÇÃO – Presente 

o auto de notícia nº 19/PG-V/05, levantado pela Guarda Nacional Republicana de Vagos, contra a Câmara 

Municipal de Vagos, pela falta de existência do livro de reclamações na Secção de Águas da Câmara Municipal.----

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, remeter o auto de notícia ao Jurista da Autarquia para 

parecer.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

18 – AIDA – ASSOCIAÇÃO INDUSTRIAL DO DISTRITO DE AVEIRO – CEDÊNCIA DE ESPAÇOS 

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

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

19 – ANMP – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES – LEI Nº 5/2004, DE 10 DE 

FEVEREIRO. TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM. DISPONIBILIZAÇÃO DE 

INFORMAÇÃO SOBRE O CÓDIGO POSTAL – A Câmara Municipal tomou conhecimento do teor da circular 

nº 19/2005-PB, datada de 12-2-2005, da Associação Nacional de Municípios Portugueses, sobre o assunto 

mencionado em epígrafe.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20 – JUNTA DE FREGUESIA DE COVÃO DO LOBO – AQUISIÇÃO DE TERRENO – Seguidamente o Sr. 

Presidente da Câmara informou a Câmara Municipal que autorizou o pagamento de 10 000,00 € à Junta de 

Freguesia de Covão do Lobo, por conta do subsídio de aquisição de um terreno destinado ao arranjo do Parque 

Desportivo e Zona envolvente.------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar a Ordem de Pagamento nº 1704, datada de 

2005/06/06, que pagou o subsídio à Junta de Freguesia de Covão do Lobo, por conta do subsídio final a atribuir.---- 

21 – MARIA DO CÉU MARQUES – ADVOGADA – CONTRATO PROMESSA DE PERMUTA – O 

presente ponto foi tratado no início da reunião, conforme aí referido.---------------------------------------------------------

22 – ANIMAÇÃO DE VERÃO DA PRAIA DA VAGUEIRA – APROVAÇÃO DE PROGRAMA – Presente a 

informação do Sr. Vereador Dr. Jorge Manuel dos Santos Simões, que anexa o programa de animação da Praia da 

Vagueira para a época balnear 2005, a decorrer todas as 4ªs Feiras e Sábados à noite. Informou ainda que a despesa 

a efectuar importa em 23 750,00 €.-------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar a programação apresentada e autorizar o 

pagamento das despesas.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23 -  CENTRO DE EDUCAÇÃO E RECREIO – PEDIDO DE SUBSÍDIO – Presente o ofício do Centro de 

Educação e Recreio de Vagos, a solicitar a atribuição de um subsídio destinado à reparação do elevador do edifício 

sede da Associação, por forma a que o mesmo fique em conformidade com a legislação em vigor, tendo ainda em 

conta que o elevador em questão serve os frequentadores do “ Espaço Internet ” e a Biblioteca Municipal. Anexam 

cópia do orçamento.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade , atribuir um subsídio no montante de 4 800,00 €.------------                 



  

Declaração de Voto do Sr. Vereador Dr. João Paulo Martins Neta: “ Voto favorávelmente a atribuição deste 

subsídio. Considero no entanto que deve existir um protocolo de colaboração permanente entre a Câmara Municipal 

de Vagos e o Centro de Educação e Recreio de Vagos para que a utilização de áreas ou espaços do C.E.R. pela 

Câmara Municipal não esteja condicionada à vontade momentânea de quem preside às duas Instituições. Dado que 

a Câmara Municipal sempre tem comparticipado as obras do C.E.R. parece-me justo que tenha um tratamento 

previligiado na sua utilização.-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

24 – SOCIEDADE DE S. VICENTE DE PAULO – PEDIDO DE SUBSÍDIO – Presente o ofício da Sociedade 

de S. Vicente de Paulo – Conferência Vicentina Nª Sª de Vagos, a solicitar um subsídio para fazer face às 

solicitações com que são confrontados, vindas de famílias carênciadas de Vagos.------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir um subsídio na importância de 600,00 €.------------

25 – ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL DA FREGUESIA DE SANTO ANDRÉ DE VAGOS – 

PEDIDO DE SUBSÍDIO – Presente o ofício da Associação Desportiva e Cultural da Freguesia de Santo André de 

Vagos a solicitar a atribuição de um subsídio para as actividades do ano de 2005.------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir um subsídio na importância de 13 000,00 €, 

destinado às obras da sede da instituição e apoio às actividades culturais e desportivas do ano de 2005.----------------

26 – MANUEL DUARTE SIMÕES DOS REIS – LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO E LICENÇA DE 

DIVERTIMENTO PÚBLICO – RATIFICAÇÃO – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ratificar o 

despacho do Sr. Presidente datado de 04/07/2005 que concedeu licença de divertimento público (arraial e bailes ), 

requerida por Manuel Duarte Simões dos Reis, em representação da Comissão de Festas do Riotinto, para os dias 

17, 19 e 20 de Julho de 2005, bem como a respectiva licença especial de ruído.--------------------------------------------

27 – 8ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DE 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 8ª alteração ao 

orçamento para o ano de 2005 que apresenta tanto nos reforços como nas anulações o montante de 45 000,00 €, 

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

inteiramente reproduzido para todos os efeitos legais e que, de acordo com o nº 1 do artigo 5º do Decreto-Lei nº 

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

pasta anexa ao presente livro de Actas.--------------------------------------------------------------------------------------------   

28 – 6ª ALTERAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS – RATIFICAÇÃO – Nos termos 

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

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

orçamento para o ano de 2005 que apresenta tanto nos reforços como nas anulações o montante de 25 000,00 €, 

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

inteiramente  reproduzido para todos os efeitos legais e que, de acordo com o nº 1 do artigo 5º do Decreto-Lei nº 

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

pasta anexa ao presente livro de Actas.--------------------------------------------------------------------------------------------

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

efectuados no âmbito das obras particulares no período de 24/06/2005 a 07/07/2005, cuja relação descriminada dos 



  

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

B – ASSUNTOS DE OBRAS MUNICIPAIS – 

1 – OBRAS DE “ ALCATROAMENTO  DO  ACESSO  NORTE  PARA  A  PRAIA  DA  VAGUEIRA  ”  E 

“ BENEFICIAÇÃO DA EM 592 ( COSTA NOVA – PRAIA DA VAGUEIRA – PRAIA DO AREÃO ) ” – 

FISCAL DAS OBRAS -  A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nomear a Srª Engª Guida Maria Diogo 

Caniceiro fiscal das seguintes empreitadas, de acordo com a proposta do Sr. D.D.D.O.P..--------------------------------

--------- Alcatroamento do acesso Norte para a Praia da Vagueira;------------------------------------------------------------

--------- Beneficiação da EM 592 ( Costa Nova – Praia da Vagueira – Praia do Areão ).-----------------------------------

2 – OBRA DE  “ INFRAESTRUTURAS DA ZONA INDUSTRIAL – 2ª FASE  ”– PROC. 6.6.2-21/2001 – 

CONTA DA EMPREITADA – Presente a conta final da Empreitada de “ Infraestruturas da Zona Industrial – 2ª 

Fase ”------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, homologá-la.-----------------------------------------------------

3 – OBRA DE “CONSTRUÇÃO DO RESERVATÓRIO DO COVÃO DO LOBO E CONDUTA 

ADUTORA” – PROC. 6.2.2-06/2002 – TRABALHOS A MAIS – Presente a informação técnica datada de 

06/06/04, que dá a conhecer que na obra supramencionada “ a caixa de manobras prevista na peça desenhada nº 03-

373-17, não está contabilizada no mapa de trabalhos, e por ser indispensável para o funcionamento do sistema, 

constitui trabalhos a mais ” no valor de 800,00 €.--------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar os trabalhos a mais no valor de 800,00 €, mais 

IVA, de acordo com a informação técnica datada de 06/06/2005.-------------------------------------------------------------

4 – OBRA DE “ REQUALIFICAÇÃO URBANA DO BAIRRO DA CORREDOURA ” – FISCAL DA OBRA 

– A Câmara Municipal delibera, por unanimidade nomear fiscal da obra de “ Requalificação Urbana do Bairro da 

Corredoura ” a Srª Engª Ana Cláudia Vilão da Silva, de acordo com a proposta do C.D.E.U.-----------------------------

5 – FORNECIMENTO COM TRANSPORTE DE BETUMINOSO (TAPETE ASFÁLTICO – CAMADA DE  

DESGASTE) – PROC. 6.2.2.1-02/2005 – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ratificar o despacho do 

Sr. Presidente da Câmara datado de 27/06/2005,  que  adjudicou  à firma  Cabral  &  Filhos,  S. A.,   pelo   preço   

de   19,50 €/tonelada,   mais   IVA  o “ Fornecimento com Transporte de Betuminoso (Tapete Asfáltico – Camada 

de Desgaste), de acordo com o relatório do Júri de Análise de Propostas, datado de 14/07/2005.-------------------------

6 – FORNECIMENTO COM TRANSPORTE DE BETUMINOSO (TAPETE ASFÁLTICO – CAMADA DE 

DESGASTE) – PROC. 6.2.2.1-01/2005 – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ratificar o despacho do 

Sr. Presidente da Câmara, datado de 27/06/2005,  que   adjudicou   à  firma   Cabral   &   Filhos,  S. A.,  pelo  preço  

de  17,00 €/tonelada,  mais  IVA  o “ Fornecimento com Transporte de Betuminoso (Tapete Asfáltico – Camada de 

Desgaste), de acordo com o relatório do Júri de Análise de Propostas, datado de 14/07/2005.----------------------------

C – ASSUNTOS DE OBRAS PARTICULARES –  

1 – MAGDA RAQUEL MONTEIRO DA ROCHA – PROC. 65/05 – Presente o processo de informação prévia 

nº 65/05, de que é requerente Magda Raquel Monteiro da Rocha, residente em Vagos, que requer informação para 

construção de uma moradia unifamiliar, num terreno sito em Vagos.---------------------------------------------------------

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

datada de 19/06/05.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 – RISSOLIDER – PRODUTOS ALIMENTARES, LDA – PROC. 84/05 – Presente o processo de informação 



  

prévia nº 84/05, de que é requerente Rissolider – Produtos Alimentares, Ldª, com sede em Travassô – Águeda, que 

requer informação para remodelação de um armazém, em Vagos.-------------------------------------------------------------

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

datadas de 16/06/2005 e 09/06/2005.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

3 – HELDER REGALADO CIPRIANO – PROC. 68/05 – Presente o processo de informação prévia nº 68/05, de 

que é requerente Helder Regalado Cipriano, residente em Santo António de Vagos, que requer informação para 

construção de uma moradia, anexos e muros, em Santo António.--------------------------------------------------------------

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

datadas  de 13/06/2005 e 24/06/2005.----------------------------------------------------------------------------------------------

4 – ELISE SANTOS CAETANO – PROC. 74/05 – Presente o processo de informação prévia nº 74/05, de Elise 

Santos Caetano, residente no Palhal, Ponte de Vagos, que requer informação prévia para construção de moradia, 

garagem e muros, em Carvalhais, Ponte de Vagos.-------------------------------------------------------------------------------

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

datada de 24/06/2005.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5 – MARIA DOLORES SIMÕES DA ROCHA – PROC. 37/05 – Presente o processo de informação prévia nº 

37/05, de que é requerente Maria Dolores Simões da Rocha, residente em Quinta do Picado, Aradas, Aveiro, que 

requer informação prévia para construção de uma moradia unifamiliar, com estacionamento e muros, em Ouca, 

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

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

datada de 29/06/2005.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6 – PEDRO MANUEL FRADE DA ROCHA – PROC. 99/05 – Presente o processo de informação prévia nº 

99/05, de que é requerente Pedro Manuel Frade da Rocha, residente em Parada de Cima, Fonte de Angeão, que 

requer informação prévia para construção de uma moradia unifamiliar e muros, sita no referido lugar de Parada de 

Cima.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

datada de 01/07/2005.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7 – PETROGAL – PETRÓLEOS DE PORTUGAL, SA – PROC. 262/04 – Presente o processo de obras 

particulares nº 262/04, de que é requerente a firma Petrogal - Petróleos de Portugal, S.A., com sede em Lisboa, que 

pretende a construção de uma instalação de armazenagem de combustíveis, constituída por um posto de 

abastecimento para consumo próprio, com a capacidade de 20.000 litros ( Reservatório Superficial ), sito nas 

instalações da Empresa da Central de Betão de Vagos, da Unibetão – Indústrias de Betão Preparado, S.A., em 

Salgueiro.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

dois hectares.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8 – AGRIPINO DA ROCHA FERNANDES – PROC. 7/2004 – Presente o processo de loteamento nº 7/2004, de 

que é requerente Agripino da Rocha Fernandes, residente em Vagos, que apresenta projectos de infraestruturas do 

loteamento sito em Vagos.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar as obras de infraestruturas, fixar a caução na 

importância de 3 001,40 €, e o prazo de execução das mesmas em 12 meses, de acordo com a informação técnica 



  

datada de 20/06/2005.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9 – TELMO NUNES DE PAIVA – PROC. 327/1981- Presente o processo de loteamento nº 327/1981, de que é 

requerente Telmo Nunes Paiva, residente em França que requer a alteração ao projecto de loteamento urbano, 

alvará nº 477, de 14 de Setembro de 1981.----------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar a alteração ao loteamento nas condições da 

informação técnica de 27/06/2005.-------------------------------------------------------------------------------------------------      

10 -  LUÍS ANTÓNIO NETO LOURENÇO – 230/1999 – Presente o processo de Obras Particulares nº 230/1999, 

de que é requerente Luís António Neto Lourenço, residente no lugar de Vergas, Santo André de Vagos, que requer 

a legalização da alteração e ampliação de um imóvel que possui no referido lugar das Vergas.---------------------------

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

hectares e submeter a parecer das entidades, de acordo com a informação técnica datada de 04/01/2005.---------------

11 – ARSÉNIO FRANCISCO LOURENÇO – PROC. 73/05 – Presente o processo de informação prévia nº 

73/05, de que é requerente Arsénio Francisco Lourenço, residente no lugar da Vigia, Santo André de Vagos, que 

pretende construir uma moradia e muros de vedação e divisão, num terreno que possui no lugar de Vigia.-------------

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

datada de 24/06/2005.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12 – AURÉLIO DE OLIVEIRA GOMES E MANUEL CARLOS DOS SANTOS CRAVO – PROC. 4/2005 – 

Presente o processo de destaque nº 4/2005, de que são requerentes Aurélio de Oliveira Gomes e Manuel Carlos dos 

Santos Cravo, residentes em Pardeiros, Santa Catarina, que requerem o destaque de uma parcela de terreno de um 

prédio de que são proprietários, sito no referido lugar de Pardeiros.-----------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o destaque, conforme  informação  técnica  datada     

de 20/06/2005.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

13 – ARMANDO VIANA, LDA – PROC. 31/93 – Presente o processo de loteamento 31/93, de que é requerente 

Armando Viana, Ldª,  com sede em Ilhavo, que requer alteração ao processo de loteamento titulado pelo alvará de 

loteamento 1/94, sendo a alteração efectuada sobre o lote nº 2, de que a referida firma é proprietária, e o loteamento 

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

--------- A Câmara Municipal, delibera, por unanimidade, aprovar a alteração solicitada, conforme informação 

técnica datada de 01/07/2005.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

14 – PAULO RUI MATEUS JULIÃO – PROC. 3/93 – Presente o processo de loteamento nº 3/93, de que é 

requerente Paulo Rui Mateus Julião, residente em Corgo do Seixo de Baixo, Santo António de Vagos, que requer 

alteração ao alvará de loteamento nº 477/85, alterado, pelo alvará de loteamento nº 09/93, com referência a um 

terreno sito em Vagos.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

informação técnica datada de 10/02/2005.-----------------------------------------------------------------------------------------

15 – PLANO DE PORMENOR S. SEBASTIÃO ( REVISÃO DO PLANO DE PORMENOR DA ZONA 2B ) 

RESULTADO DA DISCUSSÃO PÚBLICA – No âmbito da Revisão do Plano de Pormenor da Zona 2B, 

posteriormente Plano Pormenor de S. Sebastião, realizou-se a discussão pública do mesmo, no período 

compreendido entre 30 de Março e 31 de Maio de 2005.------------------------------------------------------------------------

--------- Foram entregues nos serviços da Câmara Municipal de Vagos doze participações sobre o Plano. Após 



  

análise cuidada dessas participações apenas uma foi considerada não aceite, por as preocupações manifestadas pelo 

requerente não se dirigirem directamente às soluções do Plano. As restantes dez participações foram consideradas 

total ou parcialmente aceites.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Serão introduzidas no Plano as alterações decorrentes das participações na discussão pública.-----------------

--------- Sendo que será enviada, por escrito, uma resposta fundamentada a cada participação, de acordo com a 

presente deliberação.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- O Plano, com as respectivas alterações decorrentes da discussão pública será exposto publicamente, em 

data a definir.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Anexa-se mapa de análise das participações, à acta da presente reunião, o qual fica a  fazer parte integrante 

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

--------- Assim, a Câmara Municipal delibera, por unanimidade aceitar as reclamações 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 e 12, 

indeferir pelos fundamentos referidos no mapa de análise das participações a reclamação nº 2, e deferir 

parcialmente a reclamação nº 10.---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Mais foi deliberado unanimemente, remeter a Revisão do Plano de Pormenor à C.C.D.R.C..-------------------

--------- E quando eram cerca das 12,00 horas, regressou à 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.----------------

E – EXTRAS – 

1 – RAUL LOPES – AUTORIZAÇÃO DE PASSAGEM PARA CAVALOS – ESTRADA QUE LIGA O 

AREÃO À PONTE DA VAGUEIRA – PONTE DA VAGUEIRA À COSTA NOVA – ESTRADA PARQUE 

DE CAMPISMO (LOCAL ONDE SE ENCONTRAM OS CAVALOS ) ATÉ AO LIMITE NORTE DO 

PARQUE DE CAMPISMO – Presente três requerimentos de Raul Lopes, residente na Quintã a solicitar para a 

passagem de cavalos nas ruas mencionadas em epígrafe. Anexa plantas com os pecursos.--------------------------------

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar os percursos na condição do requerente respeitar o 

artº 97º do Código da Estrada.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

CORRECÇÃO DO VALOR DO SUBSÍDIO ATRIBUÍDO EM REUNIÃO DO DIA 25/05/2005 – O Sr. 

Presidente informou a Câmara Municipal que por lapso na reunião do dia 25/5/2005, foi atribuído à Comissão de 

Festas mencionada  em  epígrafe,  um  subsídio  no  valor  de  1 932,00 € quando devia ter   sido na importância de 

1 982,00 €, pelo que deverá ser atribuída a importância de 50,00 €, a fim da Comissão de Festas liquidar as suas 

contas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir um subsídio na importância de 50,00 €, corrigindo 

assim o subsídio final.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 – CIRCO AMERICANO – AUTORIZAÇÃO PARA MONTAGEM DO CIRCO NA PRAIA DA 

VAGUEIRA – Presente o ofício do “ Circo Americano ” a solicitar autorização para a montagem do circo no 

período compreendido entre 15/07 a 15/08/2005, na Praia da Vagueira.------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, autorizar a montagem do circo desde que o mesmo fique 

localizado a nascente do Rio.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

4 – ASSOCIAÇÃO A.R.T. – ASSOCIAÇÃO PARA A RECUPERAÇÃO DE TOXICODEPENDENTES – 

AUTORIZAÇÃO PARA EFECTUAR UM PEDITÓRIO DE RUA – Presente o ofício da Associação A.R.T. a 



  

solicitar autorização para realizarem uma campanha directa ao público de informação e distribuição de folhetos e 

angariação de fundos nos semáforos da Vila de Vagos, nos dias 15, 16 e 17 do corrente mês.----------------------------

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

--------- 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 Secção de Pessoal, tendo terminado a reunião às 12,20 horas.------   

  

 

 

  


