
 

 

ACTA Nº 13 

Acta da Reunião Ordinária do dia 14 de Julho de 2006 

--------- No dia 14 de Julho de 2006, pelas quinze horas,  no Edifício dos Paços do  Concelho de Vagos,  na  Sala  

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

Rui Miguel Rocha da Cruz, 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, Engenheiro 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 :  A  Câmara Municipal deliberou, por unanimidade aprovar a acta da reunião 

de 23 de Junho de 2006.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ORDEM DO DIA 

A - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 

1 - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA - Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 13 de 

Julho de 2006, o qual acusa um saldo em dinheiro de 427 222,23 €, a Câmara Municipal dele tomou 

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

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

--------- Resolução do Conselho de Ministros nº 65//2006, de 26 de Maio – Aprova o Plano Nacional de Defesa  

da Floresta Contra Incêndios;--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Decreto-Lei nº 117/2006, de 20 de Junho – Define a transição do regime obrigatório de protecção social 

aplicável dos funcionários públicos para o regime geral de segurança social dos trabalhadores por conta de outrem;-

--------- Decreto-Regulamentar nº 6/2006, de 20 de Junho – Adapta o sistema integrado de avaliação do 

desempenho da Administração Pública (SIADAP) à administração local;---------------------------------------------------- 

--------- Lei nº 21/2006, de 23 de Junho – Altera a lista I anexa ao Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado, 

aprovado pelo Decreto-Lei  nº 394/B/84, de 26 de Dezembro, e o artigo 112º do Código do Imposto Municipal 

sobre imóveis, aprovado pelo Decreto-Lei nº 287/2003, de 12 de Novembro;-----------------------------------------------

--------- Lei nº 124/2006, de 28 de Junho – No uso da autorização legislativa concedida pela Lei nº 12/2006, de 4 

de Abril, estabelece as medidas e acções a desenvolver no âmbito do Sistema Nacional de Defesa da Floresta 

Contra Incêndios;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Lei nº 26/2006, de 30 de Junho –  Procede à Segunda alteração da Lei nº 74/98, de 11 de Novembro, sobre 

a publicação , a identificação e o formulário dos diplomas;---------------------------------------------------------------------

--------- Despacho Normativo nº 38/2006, de 30 de Junho – Desmaterializa os processo de envio de actos para 

publicação nas 1ª e 2ª séries do Diário da República e fixa as regras de organização e publicação de actos na 2ª 

série;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Portaria nº 659/2006, de 3 de Julho – Aprova  o modelo do livro de reclamações aplicável às Autarquias 

Locais;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Lei nº 27/2006, de 3 de Julho – Aprova a Lei de Bases da Protecção Civil;---------------------------------------

--------- Portaria nº 681/2006, de 4 de Julho – Define o período crítico no âmbito do Sistema Nacional de Defesa 



  

contra Incêndios;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Decreto-Lei nº 128/2006, de 5 de Julho – Aprova o Regulamento de Atribuição de matrículas a 

Automóveis, Seus Reboques e Motociclos, Ciclomotores, Triciclos e Quadriciclos.---------------------------------------- 

3 – MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA PERDIGÃO CORREIA – HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

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

Maria da Conceição Ferreira Perdigão Correia,  residente na Quintã,  para  que  o seu estabelecimento denominado 

“ Café Miguel ”, sito no referido lugar, esteja aberto das 7,00 às 4,00 horas do dia seguinte, às sextas-feiras, sábados 

domingos e feriados até 31/12/2006.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

4 – MARIA BEATRIZ LEITE FERREIRA PIMENTEL DE ALMEIDA – LICENÇA DE OCUPAÇÃO DA 

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

Leite Ferreira Pimentel de Almeida, residente em Vagos, proprietário do estabelecimento de padaria, confeitaria e 

pizaria, denominado “ Bom Dia ”, sito em Vagos, para ocupar a via pública (esplanada) numa área de 15 m2, em 

frente ao referido estabelecimento nos meses de 1 de Junho a 31 de Agosto/2006, devendo no entanto assegurar 2 

unidades de  passagem (1,60m) no passeio, para passagem de pessoas e bens.---------------------------------------------- 

5 – TROPIBURGUER – CAFÉ, SNACK-BAR, LDA – LICENÇA DE OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA – A 

Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido formulado pela firma “ Tropiburguer – Café, Snack-

Bar, Ldª ”, com sede na Praia da Vagueira, para ocupar a via pública com esplanada em frente ao seu 

estabelecimento sito no Largo Parracho Branco, na Praia da Vagueira, numa área de 39,04 m2, durante a época 

balnear, devendo no entanto assegurar duas unidades de passagem (1,60 m2) no passeio, para passagem de pessoas 

e bens, de acordo com a informação técnica.-------------------------------------------------------------------------------------- 

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

SUBSÍDIO PARA COMPRA DE TERRENO DESTINADO A ALARGAMENTO DE PASSEIO  –  Presente 

o ofício nº 319/2006, datado de 28/06/2006, da Associação mencionada em epígrafe a solicitar a atribuição de um 

subsídio destinado à aquisição de uma parcela de terreno para alargamento de passeio do arruamento de acesso à 

instituição.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, notificar a instituição de que aceita a proposta e solicita a 

entrega de documentos, Bilhete de Identidade, Número de Identificação Fiscal e certidão matricial, do proprietário 

para efeito de deliberação para ocupação e indemnização.----------------------------------------------------------------------

--------- Mais delibera a Câmara Municipal que os Serviços Operativos da Autarquia procederão à construção do 

muro após a execução das obras de saneamento e restabelecimento do passeio respectivo.-------------------------------- 

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

APOIO FINANCEIRO À CONSTRUÇÃO DO LAR RESIDÊNCIAL PARA DEFICIENTES – Presente o 

ofício nº 318/2006, datado de 28//06/06, a solicitar apoio financeiro para a construção de Lar Residêncial para 

Deficientes.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

-------- 1 - A Câmara Municipal tem pautado o seu comportamento e definiu  para financiamento dos projectos 

desenvolvidos pelas IPSS’s as seguintes regras:----------------------------------------------------------------------------------

--------- a) – Apoiar financeiramente até ao montante de 250 000,00 €, 50% de parte não financiada, as candidaturas 

que vierem a ser financiadas pelo Ministério da Segurança Social;------------------------------------------------------------



  

--------- b) O financiamento de valências ou obras que não se enquadrem nos termos da regra que antecede serão em 

concreto, objecto de ponderação quanto à sua importância e interesse municipal, em sede social, quer pela Câmara 

Municipal de Vagos, quer pelo conjunto das IPSS’s, podendo vir a ser financiados projectos não financiados pelo 

Estado, dentro das limitações orçamentais da Autarquia.------------------------------------------------------------------------

--------- 2 – O presente projecto reúne parecer prévio favorável da Câmara Municipal, uma vez que se trata de uma 

valência que se reveste de especial e particular importância para o conjunto do Município de Vagos, o que, 

atendendo à especificidade da valência em causa, será merecedora de apoio da Câmara Municipal.---------------------

--------- 3 – Todavia, deve esgotar-se a primeira possibilidade de se saber ao certo o sucesso da candidatura 

apresentada junto da  Segurança Social, e que até à presente data não foi dada a conhecer à Câmara Municipal.------

--------- Assim sendo, delibera ainda a Câmara Municipal notificar a instituição da presente deliberação e para, 

querendo, instruir o processo com os seguintes elementos:---------------------------------------------------------------------   

 --------- Candidatura que efectuou e os respectivos mapas de despesa e receita da obra em questão;--------------------

--------- Parecer favorável para a valência de Segurança Social, em sede de projecto, constante da Secção de Obras 

particulares.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Aguarda-se o processo até à decisão definitiva do C.R.S.S. – Centro Regional de Segurança Social ou do 

Ministério da Segurança Social.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8 – COMISSÃO DE APOIO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO DE SANTA CATARINA – SUBSÍDIO 

PARA CRIANÇAS CARÊNCIADAS – Presentes os ofícios nºs 74/2006, 117/2006 e 151/2006, datados 

respectivamente de 13/2/06, 27/2/06 e 24/03/2006, a solicitar a apreciação de novos casos de subsídio para crianças 

carênciadas  que frequentam a Associação.----------------------------------------------------------------------------------------

-------- Quanto aos menores Rodrigo Simões Almeida Cardoso e Diogo Alexandre Moreira Pombo a Câmara 

Municipal delibera, por unanimidade, indeferir o pedido, porquanto de acordo com o parecer social não são 

merecedores de apoio social, uma vez que não se enquadram no conceito de carênciado.--------------------------------- 

--------- Quanto aos menores Beatriz Oliveira Pinto e Paulo Alexandre Oliveira Pinto a Câmara Municipal delibera, 

por unanimidade, indeferir o pedido nos seguintes termos:---------------------------------------------------------------------

--------- 1 – Antes de mais por se tratar de uma situação passada em cujo o primeiro e único devedor eram e são os 

pais dos menores, logo não tendo sido colocada em devido tempo esta questão à Câmara Municipal e por via disso, 

não enquadrar nos Orçamentos Municipais de 2005 e 2006.--------------------------------------------------------------------

--------- 2 – Pelo mesmo motivo, não se enquadra, pois, a situação num verdadeiro alargamento/extensão do apoio 

social a menores carênciados, porquanto esta solução afecta apenas para situações futuras e não previstas quando do 

momento de determinação objectiva, face ao ano lectivo de 2005/2006 e por via disso não enquadrável no 

Orçamento Municipal de 2005 e 2006.---------------------------------------------------------------------------------------------

--------- 3 – A presente despesa também não é enquadrável  dentro do fundo para a C.P.C.J. porquanto, nos termos 

da respectiva Lei, aquele se destina a despesas acasionais e a fundo de maneio, aliás a reportar-se seria sempre ao já 

encerrado fundo de 2005.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- 4 – Por fim, julgamos que se trata antes de uma cobrança de dívida da instituição que deverá, se assim o 

entender, accionar judicialmente os devedores.-----------------------------------------------------------------------------------

--------- Notificar a instituição da presente deliberação.-------------------------------------------------------------------------

9 – DIRECÇÃO DE ESTRADAS DE AVEIRO – ACIDENTE DE VIAÇÃO OCORRIDO NA EN 333-1 – 



  

RECLAMANTE – NELSON EMANUEL PEREIRA MADALENO – Presente o ofício da Direcção de Estradas 

de Aveiro, nº 2985, de 29/5/06, devolvendo o processo  referente ao pedido de indemnização por acidente ocorrido 

na EN 333-1, do qual é reclamante o Sr. Nelson Emanuel Pereira Madaleno.-----------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, notificar o Sr. Nelson Emanuel Pereira Madaleno da sua 

intenção de indeferir o pedido, porquanto não ser da sua responsabilidade os danos peticionados, uma vez que a 

gestão da via se achava entregue desde o dia 24/05/2004 à empresa Vitor Almeida & Filhos, Ldª, não resulta dos 

autos que a causa do acidente se deveu ao facto da estrada se achar há mais de 50 anos em paralelo, o requerente 

não solicitou vistoria ao veículo à Câmara Municipal de Vagos, não participou o acidente no dia e hora da 

ocorrência do mesmo, impedindo uma avaliação completa das causas prováveis do mesmo.-----------------------------

--------- Mais se delibera notificar o reclamante, nos termos e para efeitos dos artºs 100º e 101º do C.P.A.-------------

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

DE DESPESASA JUDICIAIS – Presente o processo supramencionado. A Câmara  delibera nos seguintes termos:-

--------- “ Por documento entrado na Câmara Municipal no dia 02/11/2005, o Sr. Dr. João Rocha veio requerer à 

Câmara Municipal de Vagos o pagamento de todas as despesas tidas até ao presente momento com a sua defesa 

judicial decorrente do processo crime nº 326/2000, ao abrigo do artigo 21º do Estatuto dos Eleitos Locais e que 

ascendem a 82 162,01 €.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A 08 de Novembro de 2005, o jurista da Câmara Municipal emite parecer negativo sobre a pretensão do Sr. 

Dr. João Rocha.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A 26 de Janeiro de 2006, a Câmara Municipal de Vagos, e com base numa outra informação do jurista da 

Autarquia, informa o Sr. Dr. João Rocha que foi deliberado solicitar o parecer sobre a presente questão à Comissão 

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

--------- A 4 de Maio de 2006, dá entrada na Câmara municipal de Vagos o parecer da Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Centro, apontando para o indeferimento da pretensão do Sr. Dr. João Rocha.----------

---------- Em 22 de Maio de 2006, a Câmara Municipal de Vagos notifica o Sr. Dr. João Rocha, nos termos e para 

nos termos dos artigos 100º e 101º do CPA, para este se pronunciar no prazo de 10 dias úteis, sobre a intenção da 

Câmara Municipal de Vagos deliberar indeferir o seu pedido.-----------------------------------------------------------------

--------- Em 7 de Junho de 2006, deu entrada na Câmara Municipal de Vagos a resposta do Sr. Dr. João Rocha, nos 

termos dos artigos 100º e 101º do CPA.--------------------------------------------------------------------------------------------

--------- O artigo 21º do Estatuto dos Eleitos Locais estatui:--------------------------------------------------------------------

--------- “ Constituem encargos a suportar pelas Autarquias respectivas as despesas provenientes de processos 

judiciais em que os eleitos locais sejam parte, desde que tais processos tenham tido como causa o exercício das 

respectivas funções e não se prove dolo ou negligência por parte dos eleitos.”----------------------------------------------

--------- Ou seja, o apoio a autarcas em processo judiciais depende da verificação cumulativa de três requisitos:------                     

--------- •••• Despesas provenientes de processos judiciais;------------------------------------------------------------------------

--------- •  Processo em que os eleitos sejam parte por causa do exercício das suas funções;------------------------------

--------- •  Não se prove dolo ou negligência por parte dos eleitos locais.-----------------------------------------------------

--------- Sendo os requisitos cumulativos, basta não se verificar um deles, para não haver lugar a aplicação da norma 

em causa.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Se o primeiro é objectivo, o mesmo já não se pode dizer dos outros dois.------------------------------------------



  

--------- Com efeito, o interessado que pretenda ser ressarcido pela Câmara Municipal tem de provar a existência de 

um nexo causal entre as funções exercidas enquanto eleito local e o processo judicial gerador dos referidos 

encargos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- No caso vertente, o que se sabe é que o Sr. Dr. João Rocha foi acusado por vários crimes de falsificação e 

burla agravada, tendo sido condenado em 1ª Intância a 20 anos de prisão, com o cumulo jurídico de 8 anos, embora 

tal decisão ainda tenha transitado em julgado, encontrando-se em fase de recurso.-----------------------------------------

--------- Anote-se que é o próprio a afirmar que “(...) os factos que deram origem ao processo em causa terão sido 

praticados pelo requerente na qualidade de Presidente da Câmara Municipal de Vagos, no exercício das respectivas 

funções”.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Ou seja, é o próprio Sr. Dr. João Rocha que também sabe se tais actos foram ou não praticados na qualidade 

de autarca, ao ponto de afirmar que  “ terão sido praticados”, não tendo nenhuma certeza.--------------------------------

--------- Mas, para além disso, o Sr. Dr. João Rocha, por sentença do Tribunal Administrativo do Círculo de 

Coimbra (TACC), de 22 de Agosto de 1995, já transitada em julgado, perdeu o mandato de autarca, para que foi 

eleito em 12 de Dezembro de 1993, por ilegalidades graves cometidas entre 1991 e Dezembro de 1993.---------------

--------- Então se assim é, forçoso é concluir que os factos pelos quais foi acusado e condenado, embora sem 

trânsito em julgado, não foram praticados na qualidade de autarca, pois deixou de o ser com o trânsito em julgado 

da citada sentença.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Logo, não poderá reclamar junto da Câmara Municipal de Vagos as despesas judiciais decorrentes do 

processo crime em que é arguido, nos termos e no âmbito do artigo 21º do Estatuto dos Eleitos Locais.----------------

--------- Acresce que, o que o legislador pretendeu com tal normativo foi que as autarquias pagassem despesas 

judiciais dos autarcas em que estes sejam parte e tenham actuado no exercício das suas funções, mas que tenham 

actuado com o objectivo de defender e proteger a Autarquia.------------------------------------------------------------------

--------- Porque esta desconhece os factos pelos quais foi julgado não podendo avaliar quer uma, quer outra 

situação.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Aliás, é a própria sentença do Tribunal Administrativo do Círculo de Coimbra que afirma que a actuação 

daquele autarca pode “ ajuizar-se como dolosa(...).”-----------------------------------------------------------------------------

--------- Por outro lado, e quanto ao terceiro e último requisito do artigo 21º do Estatuto dos Eleitos Locais, a 

doutrina tem sido unânime em afirmar que a existência de dolo ou negligência só poderá ser normalmente constada 

com a sentença ou acórdão transitado em julgado, ou seja, depois de ter sido proferida decisão final e última sobre a 

questão controvertida, que termine com a absolvição do arguido.-------------------------------------------------------------

--------- Apenas se exceptuam as situações em que haja acordo, transação no decorrer do processo judicial ou 

extinção do procedimento, por não se poder provar o eventual dolo ou negligência.----------------------------------------

--------- Nestes casos a Câmara deve ressarcir o eleito local com as despesas inerentes ao processo.---------------------

--------- Assim, se não existe uma decisão final transitada em julgado, não se pode ainda determinar se houve, ou 

não, dolo ou negligência na conduta do Sr. Dr. João Rocha.--------------------------------------------------------------------

--------- Do citado normativo (artº 21º do E.E.L.) conclui-se que impede sempre sobre o requerente o ónus de provar 

que não actuou com dolo ou negligência, o que aquele não fez.----------------------------------------------------------------

Sendo condição “sine quo non” a verificação de tal requisito, a sua falta não permite satisfazer a pretensão do 

interessado.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



  

--------- O que subjaz ao espírito do artº 21º do Estatuto dos Eleitos Locais é o directo conferido aos eleitos locais, 

uma vez verificados os três requisitos cumulativamente, verem-se ressarcidos pela respectiva Autarquia das 

despesas resultantes de processos judiciais em que sejam parte, e tenham resultado das suas funções, “(...) o que é 

diferente das autarquias se substituírem aos seus eleitos, assumindo, ab initio, a responsabilidade pelas despesas 

provenientes daqueles processos”, como refere, e bem, o parecer da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 

Regional do Centro.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------Pelo exposto, e em virtude do Sr. Dr. João Rocha não ter provado que actuou sem dolo ou negligência, por 

não estarem reunidos de forma cumulativa os requisitos do artigo  21º do estatuto dos Eleitos Locais, e ainda por ter 

perdido o mandato de autarca, por ilegalidades graves, por sentença já transitada em julgado, o que faz dele um não 

autarca, pelo menos durante o período a que respeita a perda de mandato, e a que se referem os factos/crimes por 

que foi julgado, delibera a Câmara Municipal, por unanimidade, indeferir o pedido formulado pelo Sr. Dr. João 

Rocha, pois não tem direito à pretensão que agora se arroga, e vem prevista no artigo 21º do Estatuto dos Eleitos 

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

--------- Notifique-se na pessoa do seu mandatário.”-----------------------------------------------------------------------------

--------- Mais foi deliberado, notificar o requerente da presente deliberação.-------------------------------------------------

11 – FUNDO FINICIA – CRÉDITO LOCAL AO INVESTIMENTO – PROTOCOLO FINANCEIRO E DE 

COOPERAÇÃO – FUNDO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO CONCELHO DE 

VAGOS – Seguidamente foi presente à Câmara Municipal o Protocolo supramencionado, documento que se dá 

aqui como inteiramente reproduzido, e fica a fazer parte integrante da presente acta.--------------------------------------

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

o presente protocolo financeiro e de cooperação, nos limites financeiros das suas cláusulas e respectivos anexos, 

juntamente com as demais entidades.----------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Mais foi deliberado, unanimemente, designar como representante da Autarquia, o Chefe de Divisão 

Financeira, Dr. Luis Nuno Rodrigues Fernandes André, na Comissão de Acompanhamento da Gestão do Fundo, 

para avaliação, aprovação e acompanhamento das candidaturas.---------------------------------------------------------------

12 – TRANSFERÊNCIAS PARA AS JUNTAS DE FREGUESIA – Considerando a Dotação Orçamental na 

Rúbrica do Plano Plurianual de Investimentos para 2006 “ Transferências entre Administrações”, proceder à 

distribuição dessa verba de acordo com a informação do Sr. Vereador do Pelouro, Dr. Carlos Neves, o qual se dá 

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

--------- Mais foi deliberado que as transferências das respectivas verbas serão efectuadas após a apresentação de 

documentos de despesa.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13 – ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS – LOTE Nº 138 – REVOGAÇÃO DA DELIBERAÇÃO DE VENDA 

DE 10-01-2003 – Presente a proposta do Sr. Vereador Dr. Carlos Neves, na qual dá a conhecer que por deliberação 

da Câmara Municipal do dia 10/01/2003, foi deliberado vender à firma Aveirágua – Comercialização e Distribuição 

de Produtos para Captação de Água, Ldª, o lote 138 da Zona Industrial de Vagos, para o qual não foi celebrado 

contrato promessa de compra e venda, nem apresentada documentação necessária para o mesmo, apesar de terem 

sido notificados para o efeito.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Propõe que a Câmara dê sem efeito a referida deliberação por desinteresse da firma requerente.---------------

--------- A Câmara Municipal, delibera, por unanimidade, dar sem efeito a deliberação do dia 10/01/2003 e notificar 



  

a requerente da presente deliberação.-----------------------------------------------------------------------------------------------

14  - ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS – LOTE Nº 115 – INER-JOTA, INERTES E TERRAPLANAGENS, 

LDA – Presente a proposta do Sr. Vereador, Dr. Carlos Neves, dando a conhecer que à firma Iner-Jota-Inertes e 

Terraplanagens, Ldª foi deliberado vender o lote 115 da ZI Vagos, tendo sido celebrado o respectivo contrato 

promessa de compra e venda. A referida Empresa desinteressou-se do lote e propôs a cedência da posição 

contratual ao Sr. Victor Manuel da Rocha Vieira, tendo a Câmara Municipal recusado esta pretensão, e revogado a 

deliberação de venda. Entretanto o Sr. Victor Manuel da Rocha Vieira adquiriu a empresa Iner-Jota, Ldª, e voltou a 

candidatar-se à aquisição do lote em questão, mantendo a actividade da empresa e consequentemente o projecto 

anteriormente aprovado pela Câmara Municipal.---------------------------------------------------------------------------------

--------- Propõe a alienação do lote 115 da ZI Vagos à Iner-Jota, Inertes e Terraplanagens, Ldª.--------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, reavaliar positivamente a candidatura apresentada pela 

Iner-Jota – Inertes e Terraplanagens, Ldª, apresentada em 17/12/03 e aprová-la novamente. Em consequência, mais  

delibera a Câmara Municipal alienar o lote 115 da ZI Vagos, com a área de 3043 m2, pelo preço de 8,98 €/m2, o 

que perfaz o valor de 27.326,14 €.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  15 – ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS – LOTES NºS 70 E 77 – REVOGAÇÃO DA DELIBERAÇÃO DE 

VENDA DE 27/12/2001 – Presente a proposta do Sr. Vereador Dr. Carlos Neves, na qual informa que por 

deliberação da Câmara Municipal de 27/12/2001, foi aprovada e candidatura e a alienação dos lotes nº 70 e 77 da ZI 

Vagos, a Sociedade Karatec-Industrias Cerâmicas, S.A., não tendo a referida Sociedade, apesar de notificada para o 

efeito, celebrado contrato de promessa de compra e venda. Propõe que se dê sem efeito a referida deliberação, por 

desinteresse da requerente.------------------------------------------------------------------------------------------------ Uma 

vez que até à presente data a Sociedade Karatec-Indústrias Cerâmicas, S.A. não manifestou a intenção de proceder à 

outorga do respectivo contrato promessa para aquisição dos lotes 70 e 77, apesar das sucessivas notificações do 

Município para o efeito, manifestando com isso o seu claro desinteresse na candidatura aprovada em 27/11/2001, a 

Câmara Municipal delibera, por unanimidade, dar sem efeito aquela aprovação e disponibilizar os lotes para 

alienação.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

16 – LOTE 88 DA ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS – REQUERIDO JOSÉ ARLINDO ALVES ABREU – 

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO PROMESSA DE COMPRA E VENDA OUTORGADO 

EM 18/12/1992 – Em 18.12.92 a Câmara Municipal outorgou com José Arlindo Alves Abreu promessa para 

compra e venda de uma parcela de terreno, denominada de lote 88, a desanexar dum prédio rústico sito nas Dunas 

de Vagos, das Matas Nacionais, sob as condições de Regulamentos aprovados para o efeito em 1989 e 1992.---------

--------- Constavam do referido regulamento de 1992 as condições para a aquisição ou perda do direito à compra e 

venda a que o requerido se vinculou. Dentre as mesmas (vide artigo 1º Anexo B) o requerido vinculava-se à 

apresentação prévia ou, pelo menos posterior, de candidatura e declaração de intenções onde indicasse o seu 

projecto de investimento nas suas componentes técnica, económica e social, nomeadamente no que se referisse a 

matérias primas e controle de poluição, diferentes tipos de poluição e processos técnicos para sua eliminação ou 

redução para níveis admitidos por lei.----------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Não se acha registado na Câmara Municipal declaração de intenções cumprindo o regulamento indicado.---

--------- Até á presente data o requerido não solicitou nem outorgou a necessária escritura de compra e venda, nem 

apresentou projectos para instalação de qualquer indústria na Zona Industrial.----------------------------------------------



  

--------- Pelo contrário, notificado verbal e sucessivamente para o efeito sempre se recusou.------------------------------

--------- Notificado por escrito para a outorga da escritura em 16.03.2006 e 03.05.2006, o mesmo manifestou 

desinteresse no negócio porquanto não enviou para a Câmara Municipal os documentos necessários para a outorga 

da referida escritura.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Assim, o comportamento do requerido ao longo dos últimos dez anos demonstra claramente que este não 

tem interesse no negócio porquanto não enviou para a Câmara Municipal os documentos necessários para a outorga 

da referida escritura.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Por outro lado, estipula-se nas condições gerais do regulamento de 1989, e sucessivos regulamentos da 

Zona Industrial, que é permitida a resolução do presente contrato promessa por violação dos prazos, não construção 

de obras e não cumprimento das condições para aquisição definitiva dos lotes, como é o caso (vide artigo 13º), por 

consequência, a Câmara Municipal pode resolver o contrato, tomar posse do lote, não tendo o requerido direito a 

qualquer indemnização porque ali não fez quaisquer benfeitorias, estando este, hoje, no estado em que se 

encontrava em 1992.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Mais se prevê ainda, no citado regulamento, por consequência do que antecede, que a Câmara deve, com a 

resolução, tomar posse imediata do lote e devolver ao requerido inadimplente parte do preço que entregou em 

singelo, isto é, sem quaisquer acréscimos, seja a título de juros ou outro (vide artigo 14º).--------------------------------

--------- Assim, delibera a Câmara Municipal dar sem efeito a deliberação que autorizou a venda ao requerido em 

11.12.1992 e resolver o contrato promessa de 18.12.1992, nos termos do Regulamento citado, ex vi cláusula quarta 

do contrato outorgado, e devolver, em singelo, a quantia entregue, um milhão de escudos que, convertida em euros, 

será no valor de € 4.987,98, por força do estipulado nos artigos 13º e 14º do regulamento e do código civil.-----------

--------- Notifique-se.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A presente deliberação foi tomada , por unanimidade.----------------------------------------------------------------- 

17 - ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS – VOUGACOR – REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE 

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA – CANDIDATURA AO LOTE 77 – Seguidamente foi presente à 

Câmara Municipal o processo de candidatura à aquisição de um lote da ZI Vagos, apresentado pela firma  

Vougacor-Representação e Comércio de Materiais de Construção, Ldª, com sede na Zona Industrial da Taboeira, 

Aveiro.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar a candidatura apresentada e alienar à referida 

firma o lote nº 77 da ZI Vagos, pelo preço de 8,98 €/m2, sendo a área do lote de 12.428 m2, o que perfaz a 

importância total de 111 603,44 €.--------------------------------------------------------------------------------------------------

18 – ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS – ERNESTO MARTINS LOPES – Presente o ofício do Sr. Ernesto 

Martins Lopes, residente em Soza, promitente comprador do lote nº 87 da ZI Vagos, a informar que aceita a 

permuta do referido lote, por outro, sito na referida Zona Industrial.----------------------------------------------------------

--------- Uma vez que o requerente propõe a revogação do acto válido da Câmara Municipal que deliberou a venda 

do lote 87 e sendo interesse da Câmara Municipal, conforme informação do Sr. Vereador, Dr. Carlos Neves, datada 

de 05/07/06, nos termos do artº 138º do Código do Procedimento Administrativo, a Câmara Municipal delibera, por 

unanimidade, revogar a deliberação e o contrato promessa de compra e venda outorgado, devendo restituir-se a 

prestação entregue.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Mais se delibera informar, o requerente, que a pretensão será futuramente contemplada  no lote 143, hoje 



  

destinado a Serviços, em Sede de Alteração Simplificada do Plano de Pormenor da Zona Industrial de Vagos, 

efectuando-se nessa data a aprovação da candidatura e deliberação de alienação do referido lote.------------------------

19 – ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS – ILHAPLAST, LDA – CANDIDATURA AO LOTE 87 – Presente o 

processo de candidatura apresentado pela firma Ilhaplast, Ldª, com sede na Gafanha da Encarnação, Ilhavo, para 

aquisição de um lote na Zona Industrial de Vagos, destinado à instalação de uma unidade produtiva de tintas 

termoplásticas para sinalização rodoviária e comercialização de máquinas.--------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar a candidatura apresentada pela referida firma e 

alienar o lote nº 87 da ZI Vagos, com a àrea de 4 885m2, pelo preço de 8,98 €/m2, o que perfaz o total de 43 867,30 

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

20 - 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 23/06/2006 a 

13/07/2006, cuja relação descriminada dos mesmos é dada aqui como inteiramente reproduzida junto à minuta da 

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

21 – 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 – BENEFICIAÇÃO DE CRUZAMENTOS NA ESTRADA DE ALTA TENSÃO – PROPOSTA DE 

ALTERAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO– Presente a informação técnica, datada de 23/06/2006, no qual é dado a 

conhecer que é necessário proceder a uma melhor e mais racional distribuição do serviço, propondo que a Srª Engª 

Guida Maria Diogo Caniceiro seja nomeada fiscal da empreitada supramencionada.---------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, concordar com o proposto.--------------------------------------

2 – ESPAÇO DE JOGO E RECREIO DA ESCOLA DO 1º CEB DE SANTO ANDRÉ – NOMEAÇÃO DA 

FISCALIZAÇÃO –  Presente a informação técnica, datada de 23/06/2006, no qual é dado a conhecer que é 

necessário nomear fiscalização para a empreitada supramencionada, propondo que a Srª Engª Guida Maria Diogo 

Caniceiro seja nomeada fiscal da obra.---------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, concordar com o proposto.--------------------------------------

3 – PARAGENS DE AUTOCARRO NA ESCOLA SECUNDÁRIA DE VAGOS E EB 2/3 DR. JOÃO 

ROCHA (PAI) – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO – Presente a informação técnica, 

datada de 23/06/2006, no qual é dado a conhecer que é necessário proceder a uma melhor e mais racional 

distribuição do serviço, propondo que a Srª Engª Guida Maria Diogo Caniceiro seja nomeada fiscal da empreitada 

supramencionada.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, concordar com o proposto.-------------------------------------- 

4 - CONSTRUÇÃO DO BAIRRO DR. PEDRO GUIMARÃES – 3ª FASE – PROC. 6.2.2-03/2001 – 

FISCALIZAÇÃO DA EMPREITADA  – Presente a informação técnica, datada de 6/4/2006, que anexa o ofício 

nº 060320, de 20/03/2006, da Firma FMS – Ferreira & Mónica, Arquitectura & Engenharia, Ldª, no qual é 

solicitada a actualização de prestação do serviço de fiscalização da obra de “ Construção do Bairro Dr. Pedro 

Guimarães – 3ª Fase ”,  bem como remetem cópia das facturas respeitantes ao serviço de fiscalização prestado nos 

meses de Janeiro e Fevereiro de 2005, para pagamento.-------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, nos seguintes termos:--------------------------------------------



  

--------- Indeferir o pagamento das facturas de fiscalização dos meses de Janeiro e Fevereiro de 2005, porquanto a 

obra se achava suspensa em Dezembro de 2004, logo sem carecer de serviços de Fiscalização. Por outro lado a 

Câmara Municipal delibera, conceder a actualização de remuneração pelos Serviços de Fiscalização prestados tão 

só nos termos do contrato outorgado.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

5 – ESCOLA DO 1º CEB DE CALVÃO – TRABALHOS A MAIS E TRABALHOS A MENOS – Presente a 

informação técnica datada de 21/06/2006, e dar a conhecer que na obra “Escola do 1º CEB de Calvão” as telhas 

existentes retiradas do edifício em questão não se encontram em condições de serem aplicadas, e a quantidade 

prevista nas medições para execução da cobertura com telhas novas não é suficiente, bem como a quantidade 

prevista para Placas de Subtelha Fibrobetuminosa tipo ONDULINE, pelo que existem trabalhos a mais na 

importância de 2 172,10 € e trabalhos a menos no valor de 963,00 €.---------------------------------------------------------

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

importâncias de 2 172,10 € e 963,00 €, acrescidos de IVA.--------------------------------------------------------------------- 

6– OBRAS DE ALARGAMENTO DO CEMITÉRIO DE VAGOS – AUTO DE RECEPÇÃO DEFINITIVA  

- Presente o  auto de recepção definitiva da obra de “ Obras de Alargamento do Cemitério de Vagos”.-----------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, homologar o respectivo auto e autorizar a restituição ao 

empreiteiro das quantias retidas como garantia ou a qualquer outro título a que tiver direito e promover a extinção 

da caução prestada.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7 – LUSOSCUT – AUTO ESTRADAS DA COSTA DE PRATA, S.A. – A 17 – LANÇO MIRA/AVEIRO – 

SUBLANÇO VAGOS/AVEIRO SUL (LOTE 2) – VARIANTE À EN 333 EM SOZA – VARIANTE À 

EEMM 587-1 E 588 ENTRE ILHAVO E A EN 335 – SEGURANÇA – PLANO DE SINALIZAÇÃO DE 

DESVIO DE TRÂNSITO DA ROTUNDA 2S, DA LIGAÇÃO A SOZA –  Presente o plano de sinalização 

mencionado em epígrafe. A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor 

Presidente, datado de 06/07/2006, que aprovou o plano.------------------------------------------------------------------------ 

8 – ABASTECIMENTO DE ÁGUA À FREGUESIA DE PONTE DE VAGOS E AOS LUGARES DE 

RIOTINTO E TABUAÇO – DANOS PROVOCADOS NUM MURO, SITO NA RUA DIREITA, EM 

CARVALHAIS, PONTE DE VAGOS – NELSON DE OLIVEIRA ALVES –  A Câmara Municipal, deliberou, 

por unanimidade retirar este ponto da Ordem de Trabalhos, por necessitar de esclarecimentos adicionais.------------- 

C - OBRAS PARTICULARES 

1 – CONSTRUÇÕES ROMAEL, LDA – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC. Nº 57/06 – Presente o processo 

de informação prévia nº 57/06, de que é requerente a firma Construções Romael, Ldª, com sede em Vagos, que 

pretende construir um edifício para habitação e comércio, em Soza.----------------------------------------------------------

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

datadas de 29/06/2006.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 – MANUEL FERNANDO CANTADEIRO – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC. Nº 8/06 – 

RATIFICAÇÃO – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Presidente, 

datado de 04/07/2006, que deferiu o pedido de informação técnica, requerido por Manuel Fernando Cantadeiro, 

residente em Riotinto, para instalação de “ Café, Padaria e Pastelaria”, na Praia da Vagueira, nas condições da 

informação técnica datado de 30/06/2006.-----------------------------------------------------------------------------------------

3 – ELISA ANACLETA SILVA – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC. Nº 72/06 - Presente o processo de  



  

informação  prévia  nº 72/06, de que é requerente Elisa Anacleta Silva, residente na Rua Diogo Cão, nº 6, 1º Dtº, 

Queluz/Sintra, que pretende construir uma habitação no lugar de Corgo do Seixo de Baixo.------------------------------

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

20/06/2006.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4 – JORGE MANUEL SILVA – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC. Nº 51/06 – Presente o processo de 

informação prévia nº 51/06, de que é requerente Jorge Manuel Silva, residente em Vigia, que pretende construir 

uma moradia unifamiliar e muros, no lugar de Vergas.--------------------------------------------------------------------------

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

técnica datada de 26/06/2006.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5 – MARIA LUÍSA RESENDE DA SILVA DIONÍSIO – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROCº Nº 184/05 – 

Presente o processo de informação prévia nº 184/05, de que é requerente, Maria Luísa Resende da Silva Dionísio, 

residente em Vagos, que pretende construir uma moradia unifamiliar, em Vagos .-----------------------------------------

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

de 26/06/2006.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6 – MANUEL PEDRO DA SILVA MALTEZ – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC. Nº 117/05 – Presente o 

processo de informação prévia nº 117/05, de que é requerente Manuel Pedro da Silva Maltez, residente em Lameiro 

do Mar, que pretende construir uma moradia unifamiliar, anexos e muros, num terreno sito no Lameiro da Serra.----

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

técnica datada de 26/06/2006.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7 – BRUNO JOSÉ CARVALHAIS SIMÕES CORDEIRO – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROCº Nº 77/06 - 

Presente o processo de informação prévia nº 77/06 de que é requerente Bruno José Carvalhais Simões Cordeiro, 

residente no lugar de Choca do Mar, que pretende construir uma moradia unifamiliar e muros, no referido lugar.----

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, autorizar a construção em terreno localizado em área 

florestal, inferior a 2 hectares, porquanto o mesmo preenche os requisitos estipulados no artigo 34º, nº 1, alínea b) 

do Regulamento do P.D.M., cumpre o estipulado no referido Regulamento quanto aos índices urbanísticos aí 

definidos, na condição do mesmo assegurar a execução das infraestruturas em falta e, não destruir mais de 10% do 

coberto vegetal, podendo pois, nivelar o terreno em 10% da sua área, tendo em conta que a Autarquia assim vem 

deliberando, desde 1993, em condições semelhantes.---------------------------------------------------------------------------- 

8 – ISABEL MARTINS JULIÃO – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROCº Nº 35/06 – Presente o processo de 

informação prévia nº 35/06, de que é requerente Isabel Martins Julião, residente em Lameiro do Mar, que pretende 

construir uma moradia e anexos, em Vagos.--------------------------------------------------------------------------------------

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

de 26/06/2006.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9 – HORÁCIO DIONÍZIO MATEUS – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROCº Nº 76/06 - Presente o processo de 

informação prévia nº 76/06, de que é requerente Horácio Dionízio Mateus residente em Lombomeão, que pretende 

construir uma moradia, anexos e muros, na Lomba.----------------------------------------------------------------------------- 

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, autorizar a construção em terreno localizado em área 

florestal, inferior a 2 hectares, porquanto o mesmo preenche os requisitos estipulados no artigo 34º, nº 1, alínea b) 

do Regulamento do P.D.M., cumpre o estipulado no referido Regulamento quanto aos índices urbanísticos aí 



  

definidos, na condição do mesmo assegurar a execução das infraestruturas em falta e, não destruir mais de 10% do 

coberto vegetal, podendo pois, nivelar o terreno em 10% da sua área, tendo em conta que a Autarquia assim vem 

deliberando, desde 1993, em condições semelhantes.---------------------------------------------------------------------------- 

--------- Mais foi deliberado, unanimemente, que o requerente comprove que não tem outras alternativas viáveis, e 

que o mesmo desenvolve aí a sua actividade agrícola.--------------------------------------------------------------------------- 

10 – MARIA ERCÍLIA SÉRGIO DE PINHO ALMEIDA –CONSTRUÇÃO EM PARCELA A DESTACAR 

– PROCº Nº 8/06 – RATIFICAÇÃO – Presente o processo de construção em parcela  a destacar nº 8/06, de que é 

requerente Maria Ercília Sérgio Pinho Almeida, residente em Soza, que requer o destaque de uma parcela de 

terreno, sito em Vagos, para construção da habitação.---------------------------------------------------------------------------

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

28/06/2006, que autorizou o destaque de acordo com informação técnica de 09/05/2006.---------------------------------

11 – ROSA MATIAS BRITES MARQUES – LOTEAMENTO URBANO – PROCº Nº 4/2002 -  Presente o 

processo de loteamento nº 4/2002, de que é requerente Rosa Matias Brites Marques, residente em Cabecinhas, bem 

como o auto de vistoria para recepção provisória das obras de Urbanização do referido loteamento, datado de 

23/06/2006.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, homologar o referido auto de recepção provisória.---------- 

12 – URBIPRISMA – CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA. – LOTEAMENTO URBANO – PROCº Nº 3/2006 – 

Presente o processo de loteamento nº 3/2006, de que é requerente a firma Urbiprisma – Construção Civil, Lda., com 

sede na Costa do Valado, Aveiro, no qual se pretende lotear um terreno sito em Salgueiro.-------------------------------

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

datada de 12/06/2006.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13 – JOSÉ RODRIGUES SILVA E OUTROS – LOTEAMENTO URBANO – PROCº Nº 06/1992 – Presente 

o processo de loteamento  nº 06/1992, de que é requerente José Rodrigues Silva, residente na Gafanha da Boa-Hora, 

bem como o auto de vistoria para recepção provisória das obras de Urbanização.------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, homologar o auto de recepção provisória e reduzir a 

caução até ao montante de 10% do valor da mesma, ou seja, 216,47 €.-------------------------------------------------------

14 – OPÇÃO HABITAR – MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA UNIPESSOAL, LDA – INFORMAÇÃO PRÉVIA 

DE LOTEAMENTO URBANO – PROCº Nº 22/06 – Presente o processo de informação prévia de loteamento 

urbano nº 22/06, de que é requerente a firma Opção Habitar – Mediação Imobiliária Unipessoal, Lda., com sede em 

Aveiro a solicitar a alteração do fim a que se destinam os lotes nºs 1, 2, 3, 4 e 5 do alvará de loteamento nº 8/94, 

para construção de um posto de abastecimento de combustível.---------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, notificar a requerente de que só fará sentido a Câmara 

Municipal de Vagos pronunciar-se, sobre a alteração do loteamento urbano, se previamente for autorizado o 

licenciamento do posto de abastecimento de combustível.----------------------------------------------------------------------

--------- Mais se informa que a entidade licenciadora é a Direcção Regional de Energia do Centro.----------------------

15 – JORGE MANUEL DE JESUS RIBEIRO – ESTABELECIMENTO DENOMINADO “OLÁ 

VAGUEIRA” – Tendo em consideração a deliberação da Câmara Municipal de 26/05/2006 e em consequência da 

mesma, uma vez que se acham findos os actos autorizados, a Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ordenar 

a resselagem do estabelecimento “Olá Vagueira”.--------------------------------------------------------------------------------



  

--------- Mais foi deliberado, notificar o reclamante e o reclamado da presente deliberação.-------------------------------

16 – AICCOPN – ASOOCIAÇÃO DOS INDUSTRIAIS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS 

– ESTIMATIVAS ORÇAMENTAIS – Presente o ofício-circular, datado de 19/05/2006, da AICCOPN – 

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

construção por metro quadrado, que podem servir de base para a actuação do Serviços Técnicos da Autarquia.-------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, manter os valores constantes da deliberação de 

25/07/2003, enquanto não forem alterados os coeficientes de localização e zonamento para o Município de Vagos---

17 – CAMINHO PÚBLICO – DESOBSTRUÇÃO DA VIA – SENTENÇA DO TRIBUNAL JUDICIAL DE 

VAGOS – Seguidamente foi presente a comunicação de Manuel Carlos Simões e Maria Fernanda de Jesus Lopes 

Simões, residentes em Ponte de Vagos a comunicarem que por sentença do Tribunal Judicial de Vagos, processo nº 

352/2001, foi declarada a dominiabilidade pública de um caminho de terra batida situado na Freguesia de Ponte de 

Vagos, ligando a Rua dos Emigrantes (ao lado da residência  de Adérito Ferreira Cavaco) à Rua do Largo Nossa 

Senhora da Luz, que apesar da sentença o caminho continua obstruído por dois postes e uma trave em cimento, bem 

como por telhas de lusalite e ferros velhos que ali foram colocados por Adérito Ferreira Cavaco, na tentativa de 

impedir a passagem de terceiros. Solicitam que a Câmara Municipal proceda à desobstrução da via.--------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, notificar o ilustre mandatário dos requerentes, que salvo melhor opinião, se 

trata antes de mais, na presente questão, na prática de um crime de desobediência e que, como tal, deve ser 

participado ao Ministério Público ou intentar procedimento para execução da sentença.----------------------------------- 

18 – MARIA FERNANDA ROCHA DE OLIVEIRA E MÁRIO LUÍS DA ROCHA – PROCESSO DE 

OBRAS Nº 127/2002  - Presente a exposição/reclamação apresentada por Maria Fernanda da Rocha Oliveira, com 

domicílio profissional no Centro Comercial Narciso, em Vagos, na qual expõe e solicita a reforma do despacho que 

mereceu o requerimento junto ao processo de obras nº 127/2002, apresentado em 06/02/2006, por Mário Luís da 

Rocha, substituindo-o por outro que indefira a pretensão formulada no dito requerimento (averbamento do processo 

de obras para nome de Mário Luís da Rocha).------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal  delibera, por unanimidade, não conceder provimento à reclamação de Maria 

Fernanda Rocha Oliveira, e manter-se o despacho do Senhor Presidente da Câmara Municipal datado de 

26/05/2006, de acordo com o parecer jurídico datado de 28/06/2006.---------------------------------------------------------

19 – ARMINDO FAUSTO DA ROCHA FERNANDES – QUEIXA (RUÍDO E DANOS) – Presente  o processo 

referente à reclamação apresentada por Armando Fausto da Rocha Fernandes, residente em Vagos, contra António 

Carlos Silva, proprietário do estabelecimento, sito na Rua Padre Vicente Maria da Rocha, r/c, 81 F “CV”, em 

Vagos devido a ruídos provocados no estabelecimento.-------------------------------------------------------------------------

--------- Presente também  a comunicação de António Carlos da Silva, a informar que não poderam efectuar a 

medição de ruído, por o reclamante não ter autorizado, uma vez que decorre uma providência cautelar, não podendo 

por isso apresentar o Certificado de Conformidade Acústica, solicitado pela Câmara Municipal.---------------------- 

A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aguardar o resultado da providência cautelar e em consequência 

protelar o prazo concedido ao reclamado para apresentação do Certificado de Conformidade Acústico, até que a 

mesma tenha fim, e o mesmo possa executar os testes acústicos que hoje o reclamante impede de serem 

efectuados.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20 – FERRO & RIBEIRO, S.A. – PROPOSTA PARA AQUISIÇÃO DO LOTE Nº 2 DO LOTEAMENTO 



  

1/93 – Presente o ofício da sociedade Ferro & Ribeiro, S.A., na qual apresenta proposta para aquisição do lote nº 2, 

do loteamento 1/93, do Município de Vagos, sito Praia da Vagueira.--------------------------------------------------------- 

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, notificar o  requerente de que nos termos dos pareceres 

técnicos, parte das obras de urbanização que pretende efectuar, em nome da Câmara Municipal de Vagos, são 

obrigação do loteador Ferreiras, Ldª.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Mais delibera que a alienação do lote em referência será efectuada por hasta pública, cuja  receita reverterá 

o favor do futuro quartel da Guarda nacional Republicana de Vagos.---------------------------------------------------------

--------- Delibera ainda que a Câmara Municipal procederá, após emissão de autorização da construção para o lote 

nº 1, à execução das infraestruturas que são sua competência.------------------------------------------------------------------

--------- Mais foi deliberado, unanimemente, notificar o loteador Ferreiras, Ldª, na pessoa do Sr. José Arlindo Alves 

Abreu para executar as obras de urbanização que são da sua responsabilidade nos termos dos pareceres técnicos.---  

D – DIVERSOS –  

1 – TOPONÍMIA – JUNTA DE FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO DE VAGOS – Presente o ofício da 

Junta de Freguesia de Santo António de Vagos datada de 20/06/2006, a solicitar que a Rua Padre Padre Creoulo, da 

freguesia de Santo António de Vagos seja designado por “ Avenida Padre Creoulo” visto ser a principal rua da 

freguesia.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aceitar a proposta da Junta de Freguesia, passando a ser 

designado por “ Avenida Padre Creoulo”.-----------------------------------------------------------------------------------------

2 – AUGUSTO FERREIRA POLÓNIO – LARGO PARRACHO BRANCO, PRAIA DA VAGUEIRA – 

INSTALAÇÃO DE ACTIVIDADE  RECREATIVA DE LAZER – Presente o pedido de Augusto Ferreira 

Polónio, residente na Praia da Vagueira, a solicitar autorização para instalar no Largo Parracho Branco, da Praia da 

Vagueira, a actividade recreativa e de lazer, que consiste no aluguer, de mini-viaturas destinadas a crianças com 

idades compreendidas entre os 3 e os 10 anos.------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, autorizar a ocupação do espaço público.----------------------

3 – FRANCISCO JOSÉ A. ROCHA – LARGO PARRACHO BRANCO, PRAIA DA VAGUEIRA – TREM 

PARA TRANSPORTE DE CRIANÇAS – Presente o pedido de Francisco José A. Rocha, residente na Rua 

Direita, Quinta do Picado, a solicitar autorização para ter a funcionar na Praia da Vagueira, no Largo Parracho 

Branco, um trem destinado ao transporte de crianças.---------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, autorizar a ocupação do espaço público.---------------------- 

E – EXTRAS –  

1- LITORVAGOS – CONSTRUÇÕES UNIPESSOAL, LDA E JOÃO DUARTE GONÇALVES MOURO – 

INFORMAÇÃO PRÉVIA DE LOTEAMENTO URBANO – PROCº Nº 189/2005 – Presente o processo de 

informação prévia mencionado em epígrafe, do qual consta o requerimento datado de 23/5/06, dos requerentes a 

solicitar a reapreciação do processo.------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera,  por unanimidade, informar os requerentes de que mantêm a sua deliberação 

de 12/04/2006.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

SUPERIOR – ESTAGIÁRIO, DA CARREIRA DE ENGENHEIRO GEÓLOGO, DO GRUPO DE 

PESSOAL TÉCNICO SUPERIOR – Presente o processo do concurso mencionado em epígrafe, do qual consta a 



  

Acta Relatório nº 9 do Juri do Concurso, no qual se dá a conhecer a classificação final do concurso, cuja lista fica 

assim ordenada:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- 1º - Gabriela Alexandra Pinto Cabano – 15, 73 valores;---------------------------------------------------------------

--------- 2º - Maribel Cerca Simões – 5,85 valores.-------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, homologar a acta de classificação final do concurso.------ 

3 – ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS – LOTE 86 – FABIAND – MÁQUINAS & FERRAMENTAS PARA 

A CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA – Por deliberação de 25/06/2004, foi autorizada que a alienação do lote 86 da 

Zona Industrial de Vagos, feita à firma supramencionada fosse efectuada em simultâneo a cedência do referido lote 

a instituição bancária, para efeito de financiamento.-----------------------------------------------------------------------------

--------- Uma vez que a referida firma, já não vai necessitar de efectuar o financiamento bancário, conforme informa 

pelo seu ofício datado de 29/06/2006, a Câmara Municipal delibera, por unanimidade, dar sem efeito a deliberação 

do dia 25/06/2004, e que a venda seja efectuada à firma Fabiand – Máquinas & Ferramentas para a Construção 

Civil, Ldª,  pelo preço de 47 854,67 €, conforme o solicitado.------------------------------------------------------------------  

-------- 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 19,45 horas.--------------------------------------------------------------------- 

 

 


