
ACTA Nº 14 

Acta da Reunião Ordinária do dia 22 de Julho de 2005 

--------- No dia 22 de Julho de 2005,  pelas dez horas, e dez minutos  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. Jorge 

Manuel dos Santos Simões, Álvaro de Almeida Rosa e António José Ferreira da Graça. Assistiu à reunião a senhora 

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

FALTAS E JUSTIFICAÇÕES – Faltaram à presente reunião os Srs. Vereadores Dr. Carlos Fernandes Roseiro 

Bento e Dr. João Paulo Martins Neta-----------------------------------------------------------------------------------------------

JUSTIFICAÇÃO DAS FALTAS DO SR. VEREADOR DR. CARLOS FERNANDES ROSEIRO BENTO – 

A Câmara Municipal delibera, por unanimidade justificar as faltas dadas pelo Sr. Vereador às reuniões do 

Executivo Municipal dos dias 13 de Maio e 9 de Junho de 2005.-------------------------------------------------------------- 

ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR:-  Aprovada a acta da reunião de 24/06/2005.--------------------------------------- 

ORDEM DO DIA 
A - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 

1 - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA - Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 21 de 

Julho de 2005, o qual acusa um saldo em dinheiro de 364 226,94 €, a Câmara Municipal dele tomou 

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

--------- E quando eram cerca de 10,20 horas ausentou-se da sala de reuniões o Sr. Vereador António José Ferreira 

da Graça, por motivo de ter de comparecer à reunião da Comissão Regional da Rota da Luz, e decorrer em Aveiro. 

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

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

Presente o auto de notícia de contra-ordenação levantado pela Equipa de Protecção da Natureza  e Ambiente, da 

Guarda Nacional Republicana de Aveiro, contra a firma “ Tecnomármores ”, sita em Salgueiro, Soza, com a 

actividade principal de trabalhos de corte e transformação de pedra, por se encontrar em funcionamento sem possuir 

licença de utilização.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, remeter o auto à Fiscalização Municipal para proceder à 

localização da indústria na planta de condicionantes do P.D.M. de Vagos.--------------------------------------------------- 

3 – OLIVEIRA & MATIAS, PASTELARIA E PIZARIA, LDA - HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO 

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

Oliveira & Matias, Pastelaria e Pizaria, Ldª, com sede na Ponte de Vagos, para que o seu estabelecimento de 

pastelaria e pizaria denominado “ Mr Renny ”, esteja aberto das 8:00 horas às 5:00 horas do dia seguinte até 

30/09/2005, durante todos os dias da semana.-------------------------------------------------------------------------------------

4 – JOSÉ MANUEL GOMES – MÁQUINAS DE DIVERSÃO -  Câmara Municipal delibera, por unanimidade, 

deferir os pedidos formulados por José Manuel Gomes , residente em Oliveira do Bairro, que requereu licença de 

exploração para instalar duas máquinas de diversão no estabelecimento “ Café Osiris ”, sito em Vagos.----------------

5 – EDUARDO DA COSTA OLIVEIRA – LICENÇA DE OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA – Presente o 

requerimento de Eduardo da Costa Oliveira, residente no lugar de Santo André, proprietário do estabelecimento 

comercial denominado “ Novidades e Brinquedos – Oliveira 2 ”, sito na  Praia da Vagueira, que requer licença de 



  

ocupação da via pública em frente ao seu estabelecimento, durante o período compreendido entre Junho 2005 e 

Junho 2006.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal  delibera, por unanimidade, deferir o pedido na condição do requerente garantir, no 

passeio, 2 unidades de passagem (1,60 m) por forma a assegurar  a passagem de pessoas e bens.------------------------

6 – EDUARDO DA COSTA  OLIVEIRA – LICENÇA DE OCUPAÇÃO DA VIA  PÚBLICA  – Presente o 

requerimento de Eduardo da Costa Oliveira, residente no lugar de Santo André, proprietário do estabelecimento 

comercial denominado “ Novidades e Brinquedos – Oliveira 1 ”, sito na Praia da Vagueira, que requer licença de 

ocupação da via pública em frente ao seu estabelecimento, durante o período compreendido entre Junho de 2005 e 

Junho de 2006.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------  A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido na condição do requerente garantir,  no 

passeio, 2 unidades de passagem (1,60 m) por forma a assegurar a passagem de pessoas e bens.-------------------------

7 – JORGE MANUEL DE JESUS RIBEIRO – LICENÇA DE OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA -  Presente o 

requerimento de Jorge Manuel de Jesus Ribeiro, residente na Praia da Vagueira, que requer licença de ocupação da 

via pública com esplanada em frente ao estabelecimento denominado “ Olá Vagueira ”, numa área de 45m2, 

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

---------  A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, indeferir o pedido por inutilidade superveniente do 

requerido, atendendo ao facto do estabelecimento em causa ter sido compulsivamente encerrado.----------------------

8 – AQUILINO BATISTA MOREIRA – AVERBAMENTO DE PROCESSO DE OCUPAÇÃO DE VIA 

PÚBLICA – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido formulado por Aquilino Batista 

Moreira , residente no lugar do Fontão, Soza, proprietário de um quiosque instalado na Praia da Vagueira, que 

requer o averbamento da licença para nome de Lidia Regina Almeida da Silva, residente na Gafanha da Boa-Hora, 

e a renovação da licença de 1 de Janeiro a 30 de Junho de 2005.--------------------------------------------------------------

9 – LÍDIA REGINA ALMEIDA DA SILVA – LICENÇA DE OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA – A Câmara 

Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido formulado por Lidia Regina Almeida da Silva, residente na 

Gafanha da Boa-Hora que requer licença de ocupação da via pública com o quiosque que possui na Praia da 

Vagueira, para o  período de 1 de Julho a 31 de Dezembro de 2005.----------------------------------------------------------

10 – JOSÉ DE OLIVEIRA – LICENÇA DE DIVERTIMENTO PÚBLICO E LICENÇA ESPECIAL DE 

RUÍDO – RATIFICAÇÃO – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ratificar os despachos do Sr. 

Presidente datado de 11/07/2005 que concedeu licença de divertimento público a José Oliveira, em representação 

da Comissão de Festas de Salgueiro, para realizar um baile no Largo da Feira , no referido lugar, no dia 16/7/2005, 

bem como a respectiva licença de ruído.-------------------------------------------------------------------------------------------

11 – ÓSCAR DE JESUS ALMEIDA MOURA - LICENÇA DE DIVERTIMENTO PÚBLICO, LICENÇA 

ESPECIAL DE RUÍDO E INTERRUPÇÃO DO TRÂNSITO  – Presente o requerimento de Óscar de Jesus 

Almeida Moura, residente em Ouca, em representação da Comissão de Festas de Ouca, que requer licença de 

divertimento público para realizar arraial com bailes, no Largo da Casa do Povo de Ouca, nos dias 7, 8, 9, 10 e 11 

de Agosto de 2005 das 22,00 horas às 2,00 horas, bem como a respectiva licença especial de ruído, e interrupção do 

trânsito.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido  e dar conhecimento à G.N.R. de Vagos.--

12 – JOSÉ DE OLIVEIRA –LICENÇA DE DIVERTIMENTO PÚBLICO E LICENÇA ESPECIAL DE 



  

RUÍDO - Presente o requerimento de José de Oliveira, residente em Salgueiro, em representação da Comissão de 

Festas de Salgueiro, que requer licença de divertimento público para realizar arraial com bailes, no Largo da Árvore 

em Salgueiro, nos dias 27, 28, 29 e 30 de Agosto de 2005, das 22,00 horas às 2,00 horas, bem como a respectiva 

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

---------A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido e dar conhecimento à G. N. R. de Vagos.--

13 – ALEXANDRE JOSÉ CAETANO FRANCISCO – LICENÇA DE RECINTO IMPROVISADO E 

LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO  –  Presente o requerimento de Alexandre José Caetano Francisco, residente 

em Costa do Valado, Aveiro, que requer licença de funcionamento de recinto improvisado, para espectáculos 

musicais com música gravada a realizar no Snack-Bar e Restaurante “ Campo Grande ”, em Salgueiro, nos dias 5, 

6, 12, 13, 14, 19, 20, 26 e 27 de Agosto de 2005, das 22,00 horas às 4,00 horas, bem como a respectiva licença 

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

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir os pedidos e dar conhecimento à G. N. R. de 

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

14 – 7ª ALTERAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS PARA O ANO DE 2005 – 

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

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

ratificar a  7ª alteração ao Plano Plurianual de Investimentos para o ano de 2005 que apresenta tanto nas anulações 

como nos reforços o montante de 240  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.----------------------------------- 

15 – 9ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA PARA O ANO DE 2005 – RATIFICAÇÃO – Nos 

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

pela Lei nº 5-A72002, de 11 de Janeiro, a Câmara Municipal deliberou por unanimidade, ratificar a 8ª Alteração 

orçamental da despesa que apresenta tanto nas anulações como nos reforços o montante de 285 000,00 €, 

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.--------------------------------------------------------------------------------------------

16 – CONCURSO EXTERNO DE INGRESSO PARA PROVIMENTO DE UM LUGAR DE TÉCNICO 

SUPERIOR ESTAGIÁRIO, CARREIRA DE ARQUITECTO, DO GRUPO DE PESSOAL TÉCNICO 

SUPERIOR – HOMOLOGAÇÃO DA LISTA DE CLASSIFICAÇÃO FINAL – Presente a acta do Jurí do 

concurso mencionado em epígrafe, que inclui a lista de classificação final, propondo a seguinte classificação:--------

--------- 1º Manuel Alberto de Albuquerque Tavares – 16,88 valores ---------------------------------------------------------

--------- 2º Carlos Manuel dos Reis Santos – 6,50 valores-----------------------------------------------------------------------

--------- 3º - Nuno Miguel Silveira Campos Pereira Grancho – 6,00 valores.------------------------------------------------ 

--------- A Câmara Municipal após votação por escrutínio secreto, delibera, por unanimidade, homologar a lista de 

classificação e aprovar a referida acta.---------------------------------------------------------------------------------------------

17 – MUNICÍPIO DO REDONDO – RUAS FLORIDAS DA VILA DE REDONDO – AUTORIZAÇÃO 



  

PARA A COLOCAÇÃO DE PENDÕES PUBLICITÁRIOS NOA ACESSOS PRINCIPAIS A VAGOS – 

Presente o ofício da Câmara Municipal do Redondo, datada de 28/6/2005, a solicitar autorização para colocar 

pendões publicitários, nos acessos principais à sede do Concelho, para dar  a conhecer as festas “ Ruas Floridas 

2005 ”.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, autorizar a colocação de pendões.------------------------------ 

18 – CRAC – CENTRO RECREATIVO E ACÇÃO CULTURAL DE PARADA DE CIMA – ATRIBUIÇÃO 

DE SUBSÍDIO – Presente o ofício da Associação CRAC – Centro Recreativo e Acção Cultural da Parada de Cima, 

a solicitar a atribuição de subsídio para a época 2004/2005.--------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir o subsídio final no valor de 21.500,00 €, 

distribuído da seguinte forma:-------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Competição – 5 000,00 €;--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Formação – 5 000,00 €;-----------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Equipamentos – 11 500,00 €.--------------------------------------------------------------------------------------------

19 – ASSOCIAÇÃO BASKET EM MOVIMENTO – IV CAMPO BASKET DE CALVÃO 05 – PEDIDO DE 

SUBSÍDIO – Presente o ofício da Associação Basket em Movimento que em parceria com o Colégio Nossa 

Senhora da Apresentação de Calvão, vão organizar o “ IV Campo Basket em Movimento ”, e solicitam apoio 

monetário para o evento.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 500,00 €, para a 

realização do evento.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20 – DUNA MEÃO – ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DO LOMBOMEÃO – PEDIDO DE 

SUBSÍDIO  – Presente o ofício da Duna Meão – Associação Cultural e Recreativa do Lombomeão, datado de 

04/07/2005, a solicitar a atribuição de um subsídio para fazer face às actividades do corrente ano.----------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir um subsídio na importância de 8 300,00 € para 

apoio às actividades do ano de 2005.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

21 – SELECÇÃO NACIONAL DE DESPORTO ESCOLAR – TÂNIA VIEIRA PINHÃO – PEDIDO DE 

SUBSÍDIO – Presente o ofício de Tânia Vieira Pinhão, residente em Salgueiro, atleta da Selecção Nacional de 

Atletismo do Desporto Escolar, a solicitar a atribuição de um subsídio destinado a custear as despesas da sua 

deslocação ao Jogos da FISEC que se vão realizar em Madrid no final do corrente mês.----------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir um subsídio na importância de 150,00 €.-----------

22 – PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DO ENSINO DE INGLÊS NO 1º CEB – DESPACHO 

14753/2005 ( DIÁRIO DA REPÚBLICA Nº 127, 05/07/2005 ) - A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, 

aprovar a Candidatura ao “ Programa de Generalização do Ensino de Inglês no 1º Ciclo do Ensino Básico para o 

Concelho de Vagos ”, bem como o “ Protocolo de Parceria ” a celebrar entre o Município e o Agrupamento de 

Escolas de Vagos, para o mesmo fim.----------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Mais foi deliberado, unanimemente, autorizar o Sr. Presidente da Câmara a outorgar o protocolo.------------

23 -  ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO – BOLETIM DE CANDIDATURA – Seguidamente a Câmara 

Municipal delibera, por unanimidade aprovar o boletim de “ Candidatura de Bolsas de Estudo ”, o qual se dá aqui 

como inteiramente reproduzido e fica anexo à acta da presente reunião.------------------------------------------------------  



  

24 – NAUTIFORME FORMAÇÃO, CONSULTADORIA E ASSISTÊNCIA NÁUTICA, LDA – 

AQUISIÇÃO DE UM LOTE DE TERRENO NA ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS – Tendo em conta que 

em reunião da Câmara Municipal do dia 26 de Novembro de 2004, foi aprovada a candidatura apresentada pela 

firma Nautiforme – Formação, Consultadoria e Assistência Náutica, Ldª, com sede no Vale do Boco, Soza, para 

aquisição de um lote na Zona Industrial de Vagos, a Câmara Municipal delibera, por unanimidade, alienar à referida 

firma o lote nº 63 da ZIV, com a área de 3955m2, ao preço de 8,98 €/m2, prefazendo um total de 35 515,90 €.-------

25 – AQUISIÇÃO DE UM PRÉDIO RÚSTICO E UM PRÉDIO URBANO NO LUGAR DO CORGO DO 

SEIXO DE BAIXO -  A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, adquirir aos herdeiros de João da Rocha 

Martins, uma casa de habitação e metade de um terreno, sitos no lugar do Corgo do Seixo de Baixo, pelo preço total 

de 55 000,00 €.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Artigo urbano inscrito na freguesia de Santo António de Vagos sob o nº 253, pelo valor de 40 000,00 €------

--------- Metade de um artigo rústico inscrito na referida freguesia sob o nº 1578, pelo valor de 15 000,00 €.---------- 

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

efectuados no âmbito das obras particulares no período de 08/07/2005 a 21/07/2005, cuja relação descriminada dos 

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

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

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

B – ASSUNTOS DE OBRAS MUNICIPAIS – 

1 – CONSTRUÇÃO DO PARQUE INFANTIL DE SANTO ANTÓNIO – NOMEAÇÃO DE FISCAL DA 

OBRA -  A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nomear a Srª Engª Ana Cláudia Vilão da Silva,  fiscal 

da obra de “ Construção do Parque Infantil de Santo António”.----------------------------------------------------------------

2 – BENEFICIAÇÃO DE CRUZAMENTOS NA ESTRADA DE ALTA TENSÃO – ABERTURA DE 

CONCURSO PÚBLICO - A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, abrir concurso público para execução  

da obra de “ Beneficiação de Cruzamentos na Estrada de Alta Tensão ” e aprovar o Caderno de Encargos, Programa 

de Concurso e Projecto.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 – ESCOLA DO 1º CEB DE CALVÃO – ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO - A Câmara Municipal 

delibera, por unanimidade, abrir concurso público para a execução da obra da “ Escola do 1º Ceb de Calvão ”, e 

aprovar o Caderno de Encargos, Programa de Concurso e Projecto.-----------------------------------------------------------

4 – AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA CASA MUSEU DE SANTO ANTÓNIO – PROC. Nº 6.2.2-

18/2004 – ADJUDICAÇÃO – Presente o Relatório de Análises das Propostas do concurso mencionado em 

epígrafe, elaborado pela Comissão de Análise de Propostas, propondo a adjudicação da obra à firma Construções 

Marvoense, Ldª, pelo montante de 376 820,72 €.---------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, adjudicar a referida obra à firma Construções Marvoense, 

Ldª, pela importância de 376 820,72 €, mais IVA, de acordo com o relatório da Comissão de Análise de Propostas, 

datado de 29/6/205.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5 – DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E PLUVIAIS DE SANTA CATARINA – PROC. 6.2.2-07/2004 – 

ADJUDICAÇÃO - Presente o Relatório de Análise das Propostas do concurso mencionado em epígrafe, elaborado 

pela Comissão de Análises de Propostas, propondo a adjudicação da obra ao Consórcio “ Azinheiro, S. A./Socrola, 

Ldª ”, pelo montante de 925 000,00 €.---------------------------------------------------------------------------------------------



  

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, adjudicar a referida obra ao Consórcio “Azinheiro, S.A./ 

Socrola, Ldª ”, pela importância de 925 000,00 €, mais IVA, de acordo com o relatório da Comissão de Análise de 

Propostas, datado de 28/06/05.------------------------------------------------------------------------------------------------------

6 – ARRANJOS EXTERIORES DO COMPLEXO DESPORTIVO DE COVÃO DO LOBO - PROC. 6.2.2.-

16/2004 – ADJUDICAÇÃO – Presente o Relatório de Análise das Propostas do concurso mencionado em 

epígrafe, elaborado pela Comissão de Análise de Propostas, propondo a adjudicação da obra à firma “ Vitor 

Almeida & Filhos, Ldª ”, pelo montante de 369 823,01 €.----------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, adjudicar a referida obra à firma “ Vitor Almeida & 

Filhos, Ldª ”, pela importância de 369 823,01 € , mais IVA, de acordo com o relatório da Comissão de Análise de 

Propostas datado de 29/6/05.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7 – CONSTRUÇÃO DO RESERVATÓRIO DO COVÃO DO LOBO E CONDUTA ADUTORA – PROC.Nº 

6.2.2-06/2002 – Presente a informação técnica datada de 11/07/2004, que dá a conhecer a proposta do empreiteiro 

da obra em epígrafe, de alteração da fossa séptica e poço absorvente previstos em projecto para fossa estanque 

compacta,  implicando  a  alteração em trabalhos a mais no valor de 1939,33 € e  trabalhos  a  menos  no  valor  de 

1 446,52 €.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- A Câmara Municipal delibera , por unanimidade, aprovar os trabalhos mais e a menos , respectivamente, 

no valor de 1 9 39,33 € e 1446, 52 €, mais IVA, de acordo com a informação técnica.-------------------------------------

8 – FORNECIMENTO SEM TRANSPORTE DE BETUMINOSO ( TAPETE ASFÁLTICO – CAMADA DE 

DESGASTE ) – PROC. Nº 6.2.2.1-01/2005 – Presente o ofício da firma Cabral & Filhos, S.A., nº 109-05 DC, 

datado de 18/7/05, a  informar  a  Câmara  Municipal  que  na  adjudicação que lhe foi efectuada com referência ao 

“Fornecimento sem Transporte de Betuminoso (Tapete Asfáltico– Camada de Desgaste)”, ao elaborarem a proposta 

apresentada não consideraram  parcelas respeitantes à amortização da central, à energia eléctrica e ao combustível 

necessário ao funcionamento da central, provocando um preço final anormalmente baixo, inferior ao preço de custo 

de produção. Solicitam autorização para desistirem do concurso.--------------------------------------------------------------

--------- Presente também a informação técnica datada de 19/7/05 sobre o assunto, o qual dá a conhecer que a 

Câmara Municipal poderá anular a adjudicação e deliberar adjudicar ao concorrente classificado em 2º lugar.--------

--------- Assim, Câmara Municipal delibera, por unanimidade, notificar a firma Cabral & Filhos, S.A., da sua 

intenção de anular o fornecimento por sua desistência e da intenção de adjudicar o concurso à firma Marsilop, 

Sociedade de Empreitadas, S.A., com o preço de 26,00 €/tonelada, e ainda notificar a empresa Cabral & Filhos, 

S.A. de que estará impossibilitada de concorrer, durante dois anos, a concursos abertos pela Câmara Municipal de 

Vagos nos termos do disposto no artº 39º do Decreto-Lei nº 197/99, de 8 de Junho.--------------------------------------- 

9 – FORNECIMENTO COM TRANSPORTE DE BETUMINOSO  (TAPETE ALFÁLTICO – CAMADA 

DE DESGASTE ) – PROCº Nº 6.2.2.1-02/2005 – Presente o ofício da firma Cabral & Filhos, S.A., nº 109-05 DC, 

datado de 18/7/05, a informar a Câmara Municipal  que  na  adjudicação  que  lhe  foi  efectuada com referência ao 

“Fornecimento com Transporte de Betuminoso (Tapete Asfáltico– Camada de Desgaste)”, ao elaborarem a proposta 

apresentada não consideraram  parcelas respeitantes à amortização da central, à energia eléctrica e ao combustível 

necessário ao funcionamento da central, provocando um preço final anormalmente baixo, inferior ao preço de custo 

de produção. Solicitam autorização para desistirem do concurso--------------------------------------------------------------

--------- Presente também a informação técnica datada de 19/7/05 sobre o assunto, o qual dá a conhecer que a 



  

Câmara Municipal poderá anular a adjudicação e deliberar adjudicar ao concorrente classificado em 2º lugar.--------

--------- Assim, Câmara Municipal delibera, por unanimidade, notificar a firma Cabral & Filhos, S.A., da sua 

intenção de anular o fornecimento por sua desistência e da intenção de adjudicar o concurso à firma Tecnobet, 

Fabrico de Ligantes e Misturas Betuminosas, S.A., com o preço de 24,95 €/tonelada, e ainda notificar a empresa 

Cabral & Filhos, S.A. de que estará impossibilitada de concorrer, durante dois anos, a concursos abertos pela 

Câmara Municipal de Vagos nos termos do disposto no artº 39º do Decreto-Lei nº 197/99, de 8 de Junho.------------- 

C - ASSUNTOS DE OBRAS PARTICULARES –  

1 – PAULO MIGUEL FERREIRA SEIXEIRO E ANGELINO MARQUES – CONSTRUÇÃO EM 

PARCELA A DESTACAR -  PROC. Nº 3/2005 – Presente o processo de destaque de que é requerente Paulo 

Miguel Ferreira Seixeiro e Angelino Marques,  residentes no lugar de Sanchequias, requerendo o destaque de uma 

parcela de terreno, num prédio sito no lugar de Sanchequias, para construção de uma moradia e anexos.---------------

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

01/07/2005.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 – MARIA DA CONCEIÇÃO MARQUES RUMOR – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC. Nº 89/2005 – 

Presente o processo de informação prévia nº 89/2005, de que é requerente Maria da Conceição Marques Rumor, 

residente em Canto de Calvão, que pretende construir uma moradia e muros, num terreno sito no referido lugar de 

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

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

datada de 05/07/2005 .---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3 –MAURÍCIO ANDRÉ SIMÕES RUA  – INFORMAÇÃO PRÉVIA - PROC. Nº 14/2005 – Presente o 

processo de informação prévia nº 14/2005, de que é requerente Maurício André Simões Rua , residente em Ponte de 

Vagos, que pretende construir  uma moradia, anexos e muros, no lugar de Canto de Baixo.------------------------------

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

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

4 – VICTOR FERNANDO SANTOS NETO – INFORMAÇÃO PRÉVIA - PROC. Nº 83/2005 – Presente o 

processo de informação prévia nº 83/2005, de que é requerente Victor Fernando Santos Neto, residente em Aveiro, 

que requer informação prévia para construção de moradia, em Pardeiros.----------------------------------------------------

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

datada de 06/07/2005.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5 – RESTE & RAMOS, LDA  – INDORMAÇÃO PRÉVIA -  PROC. Nº 03/2005 – Presente o processo de 

informação prévia nº 03/2005, de que é requerente Reste & Ramos, Ldª, com sede em Vergas, que requer 

informação prévia para construção de um armazém, no lugar de Rines.------------------------------------------------------

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

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

6 – VERA MARIA FERNANDES DE OLIVEIRA – INFORMAÇÃO PRÉVIA -  PROC.  Nº 72/2005 –  

Presente o processo de informação prévia nº 72/2005, de que é requerente Vera Maria Fernandes de Oliveira, 

residente na Gafanha da Nazaré, que requer informação prévia para construção de uma moradia unifamiliar, sita em 

Pedreira,  no  lugar de Fonte de Angeão.-------------------------------------------------------------------------------------------

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



  

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

7 – BATATAS EGBERTO & FILHOS, LDA – INFORMAÇÃO PRÉVIA - PROC. Nº 22/2004 – Presente o 

processo de informação prévia nº 22/2004, de que é requerente a firma Egberto & Filhos, Ldª, com sede em 

Ervedal, que requer a informação prévia para construção de um armazém, em Sanchequias .-----------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar  a construção do armazém em área agro-florestal 

inferior a dois hectares, nas condições da informação técnica datada de 01/07/2005.---------------------------------------

8 – PAULO SÉRGIO MARQUES FERREIRA – INFORMAÇÃO PRÉVIA - PROC. Nº 85/2005 – Presente o 

processo de informação prévia nº 22/2004, de que é requerente Paulo Sérgio Marques Ferreira, residente em Vigia, 

que requer a construção de uma moradia unifamiliar, anexos e muros, em Vergas.-----------------------------------------

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

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

9 – AICCOPN – ASSOCIAÇÃO DOS INDUSTRIAIS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS – 

ESTIMATIVAS ORÇAMENTAIS -  Presente o ofício circular, datado de 03/06/2005, da AICCOPN – 

Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas, que indica as estimativas orçamentais da 

construção por metro quadrado, que poderão servir de base para actuação dos Serviços Técnicos da Câmara 

Municipal.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aplicar no corrente ano os valores constantes da 

deliberação de 25/07/2003.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

D – DIVERSOS –  

1 – NEVA - NÚCLEO MPRESARIAL DE VAGOS – COOPERAÇÃO NEVA/CÂMARA MUNICIPAL – 

VIGILÂNCIA DAS PRAIAS DA VAGUEIRA E AREÃO – DELIBERAÇÃO DE 09/06/2005 – Tendo em 

conta que a Câmara Municipal em sua reunião do dia 9/07/2005, deliberou financiar a actividade de vigilância das 

Praias da Vagueira e do Areão a levar a efeito pelo NEVA em cooperação com a Câmara Municipal e que esse 

financiamento corresponde aos meses de Julho, Agosto e Setembro de 2005, quando na realidade devia ser durante 

toda a época balnear, a Câmara Municipal delibera, por unanimidade, proceder à correcção da deliberação fazendo 

constar que o financiamento é para os meses de Junho, Julho, Agosto e Setembro de 2005.------------------------------- 

2 – EDP DISTRIBUIÇÃO – ENERGIA, SA – REMODELAÇÕES EFECTUADAS E A EFECTUAR NO 

CONCELHO DE VAGOS – A Câmara Municipal tomou conhecimento do teor do ofício nº 131/05/ARBL, datado 

de 01/07/2005, e comunicar as obras concluídas, obras em execução e o valor do investimento no 1º trimestre de 

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

3 – ÁGUAS DE PORTUGAL – SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS,  SA – 

APRESENTAÇÃO DO NOVO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – A Câmara Municipal tomou 

conhecimento do teor do ofício nº PCA 80/2005, datado de 15/06/2005 o qual dá a conhecer os novos 

representantes do conselho de administração da  AdP- Águas de Portugal, S. A.-------------------------------------------- 

4 – COMISSÃO MUNICIPAL DE TRÂNSITO – ACTA Nº 3/2005 – Seguidamente a Câmara Municipal tomou 

conhecimento do teor da acta nº 3/2005, da Comissão de Trânsito, reunião realizada no dia 13/07/2005 e deliberou, 

por unanimidade, homologar a referida acta.-------------------------------------------------------------------------------------- 

E – EXTRAS – 



  

1 – ARMANDO MARTINS DA ROCHA E HERMÍNIA DA ROCHA MARTINS – INFORMAÇÃO 

PRÉVIA – PROC. Nº 75/05 – Presente o processo de informação prévia nº 75/05, de que são requerentes 

Armando Martins da Rocha e Hermínia da Rocha Martins, residentes em Lombomeão, requerendo informação 

prévia para construção de uma moradia e destaque, num terreno sito em Lombomeão.------------------------------------

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

datada de 08/07/2005.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 – EDUARDO DA ROCHA TOMÉ – PROCESSO DE LOTEAMENTO URBANO – PROC. Nº 1/2004 – 

Presente o processo de loteamento nº 1/2004, de que é requerente Eduardo da Rocha Tomé, residente no lugar de 

Lombomeão, que pretende o loteamento de um terreno sito no Lombomeão e apresenta processos de obras e 

urbanização e a isenção de apresentação dos projectos de águas pluviais, gás, telecomunicações e eléctrico, devido 

a ser um loteamento com 2 lotes, estando um já edificado.---------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, isentar o requerente de apresentar os projectos das obras 

de urbanização acima mencionados. Mais foi deliberado, unanimemente, aprovar as obras de urbanização 

apresentadas, fixar o valor da caução em 3 416,00 €, e o prazo de execução de execução das mesmas em 2 meses.--- 

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO – Terminada a  Ordem do Dia e dado que se encontra na sala 

público, foi dada a palavra aos munícipes presentes:-----------------------------------------------------------------------------

--------- Alírio de Oliveira Matos, residente em Vagos, que chamou à atenção para os seguintes assuntos:-------------

--------- 1 – Colocação de placas de aproximação de povoação com limitação de velocidade na Estrada Nacional 

109 – Entrada Norte da Vila.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- 2 – Passagens de peões junto à sua casa ( Entrada Norte da Vila ) com sinalização adequada, dada a 

velocidade com que os veículos transitam quando entram em Vagos.---------------------------------------------------------

--------- 3 – Estrada dos Cardais – mais uma vez chamou à atenção para o mau estado de conservação da mesma, e 

solicitou também sinalização adequada para a mesma.--------------------------------------------------------------------------

--------- Tornando a palavra ao Sr. Presidente da Câmara, o mesmo informou que a Estrada dos Cardais, será 

rebaixada e alcatroada de novo, após a realização da obra de saneamento. Quanto à sinalização das  Estradas o 

assunto seria tratado pela Comissão de Trânsito.---------------------------------------------------------------------------------

--------- João Carlos Marcelino, solicitou a reparação da grelha de saneamento existente no passeio, junto à sua casa 

sita na Rua Dr. João Graça, nº 380.-------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- O Sr. Presidente disse que iria participar o facto aos serviços, para reparação imediata.-------------------------- 

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

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

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

e por mim,-----------------------------Chefe de Divisão Administrativa, tendo terminado a reunião às 12,30 horas.------   

  

 

 

  


