
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ACTA Nº13/07 

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DO DIA 13 DE JULHO DE 2007 

--------- No dia 13 de Julho de 2007, pelas quinze horas, no Edifício dos Paços do Concelho de Vagos, na Sala de 

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

Miguel Rocha da Cruz com a presença dos Senhores Vereadores, Dr.ª Albina Maria De Oliveira Rocha, Fernando 

Ferreira Capela, Manuel Augusto Silva Frade, Victor Oliveira Santos, 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 as actas das 

reuniões dos dias 8 e 22 de Junho de 2007. --------------------------------------------------------------------------------------- 

FALTAS E JUSTIFICAÇÃO: Faltou à presente reunião o Sr. Vice-Presidente Dr. Carlos Manuel Simões das 

Neves, por se encontrar de férias, tendo a Câmara Municipal, deliberado, por unanimidade, justificar a falta. --------- 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA: Antes de se entrar no período da “Ordem do Dia”, o Sr. 

Presidente informou que vai solicitar à Direcção de Estradas de Aveiro, para que a mesma proceda à regulação dos 

semáforos no lugar de Quintã, freguesia de Santo António de Vagos, mantendo em permanência os semáforos das 

vias que entroncam na EN 109 (Rua Padre Creoulo e Rua da Quintã da Mónica) com sinalização amarela 

intermitente, porquanto, os existentes na EN 109 são interpretados como sinais de controlo de velocidade, tendo 

provocado, já, uma acidente muito grave. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

ORDEM DO DIA 

A – ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 

1 - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA – Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 12 de 

Julho de 2007, o qual acusa um saldo em dinheiro de 993.008,67 €. A Câmara Municipal dele tomou 

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

2 - LEGISLAÇÃO PUBLICADA –  

• Decreto – Lei n.º 247/2007, de 27 de Junho de 2007 – Define o regime jurídico aplicável à constituição, 

organização, funcionamento e extinção dos corpos de bombeiros, no território continental; ------------------ 

• Decreto – Lei n.º 241/2007, de 21 de Junho de 2007 – Define o regime jurídico aplicável aos bombeiros 

portugueses no território continental; ---------------------------------------------------------------------------------- 

• Decreto – Lei n.º 234/2007, de 19 de Junho de 2007 – Aprova o novo regime de instalação e 

funcionamento dos estabelecimentos de restauração ou de bebidas e revoga o Decreto – Lei n.º 168/97, de 

4 de Julho; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 



  

• Decreto – Lei n.º 755/2007, de 29 de Junho de 2007 – Define o período crítico no âmbito do Sistema 

Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios, no ano de 2007, vigora de 1 de Julho a 30 de Setembro;  

• Lei n.º 22-A/2007, de 29 de Junho de 2007 – Procede à reforma global da tributação automóvel, 

aprovando o Código do Imposto sobre Veículos e o Código do Imposto Único de circulação e abolindo, 

em simultâneo, o imposto automóvel, o imposto municipal sobre veículos, o imposto de circulação e o 

imposto de camionagem. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Presente o auto de notícia de contra-ordenação nº 120/07, levantado pelo Serviço de Protecção da Natureza e 

Ambiente (SEPNA) da Guarda Nacional Republicana de Aveiro, contra Armando Carlos Ferreira Regalado, 

residente em Rua de Camões nº 21, em Ílhavo, pela construção de um armazém em fase inicial, em Soza, sem ter 

de forma visível o aviso que publicita o alvará. --------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, remeter o auto de notícia à Fiscalização Municipal, para 

identificar na planta de condicionantes do P.D.M, o local da infracção. ----------------------------------------------------- 

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

Presente o auto de notícia de contra-ordenação nº 108/07, levantado pelo Serviço de Protecção da Natureza e 

Ambiente (SEPNA) pela Guarda Nacional Republicana de Aveiro, contra António João Cruz Custódio, residente 

em Rua da Senhora s/n, em Vagos, pela construção de uma casa, em Vagos, sem ter de forma visível o aviso que 

publicita o alvará. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

Presente o auto de notícia de contra-ordenação nº 08/PG-V/07, levantado pela Guarda Nacional Republicana de 

Vagos, contra Américo Jorge dos Santos Bica, residente em Rua Principal nº 91, em Mira, por o seu 

estabelecimento de café, denominado “PICA PAU”, sito na Praia da Vagueira, se encontrar aberto para além do 

horário de fecho. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

Presente o auto de notícia de contra-ordenação nº 10/PG-V/07, levantado pela Guarda Nacional Republicana de 

Vagos, contra Joaquim Soares, residente em Rua da Gândara, nº 61, lugar de Salgueiro, freguesia de Soza, por ter 

efectuado uma fogueira, em Salgueiro, freguesia de Soza. -------------------------------------------------------------------- 

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

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



 
 
 
 
 
 

 

7 - JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA CATARINA – PEDIDO DE SUBSIDIO – Presente o ofício da Junta 

de Freguesia de Santa Catarina, datado de 20/06/2007, a solicitar a atribuição de um subsídio, destinado à obra de 

execução do Parque do lugar de Mesas. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 16.915,00 €, destinado ao 

pagamento de obra de execução do Parque do lugar de Mesas. --------------------------------------------------------------- 

8 - JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA CATARINA – PEDIDO DE SUBSIDIO – Presente o ofício da Junta 

de Freguesia de Santa Catarina, datado de 20/06/2007, a solicitar a atribuição de um subsídio, destinado à obra de 

reparação de aquedutos, na Rua Principal, em Santa Catarina. ---------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 5.051,75 €, destinado à 

obra na Rua Principal, em Santa Catarina. --------------------------------------------------------------------------------------- 

9 - HABIFÉRIA – SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA. – REEMBOLSO DE DESPESAS COM 

EMPRÉSTIMO PARA AQUISIÇÃO DOS LOTES DE TERRENO DA PRAIA DA VAGUEIRA – Presente 

o ofício datado de 19 de Junho de 2007, a solicitar a devolução das despesas efectuadas com o empréstimo que 

contraiu, para aquisição dos lotes de terreno do P.P da Praia da Vagueira nºs 310, 311 e 312, uma vez que a venda 

não foi efectuada, devido a revogação da deliberação de venda pela Câmara Municipal. --------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, pagar à firma supramencionada, a importância de 7.469,08 

€, referente ao restante das despesas efectuadas com o empréstimo que contraiu. ----------------------------------------- 

10 - CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO – PEDALADA EM PROL DE UM AMBIENTE MAIS PURO – 

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

Fernando Ferreira Capela, datado de 14/06/07, que autorizou a realização do evento “Pedalada Em Prol De Um 

Ambiente Mais Puro”, que a Associação de Pais da Escola E.B. 2,3 da Gafanha da Encarnação, pretende levar a 

efeito no dia 22/07/2007. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11 - NEVA – NÚCLEO EMPRESARIAL DE VAGOS – SOLICITA COLABORAÇÃO – Presente o ofício do 

Neva, a apresentar o Orçamento para a Gestão das praias durante a época Balnear do corrente ano. ------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 24.620,00 €, para 

despesas de Gestão das Praias durante a época Balnear do corrente ano, e instalação da lota da Praia da Vagueira, 

para os pescadores de Arte Xávega, conforme o acordado com a Câmara Municipal, NEVA e Doca Pesca. ---------- 

12 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE CALVÃO – SOLICITA COLABORAÇÃO PARA 

INSTALAÇÃO DE ETAR – Presente o ofício do Centro Social Paroquial de Calvão, a solicitar uma verba, para 

instalação de uma ETAR para tratamento de águas e resíduos. --------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir ao Centro Social Paroquial de Calvão, uma verba 

no valor de 25.000,00 €, para instalação de uma ETAR para tratamento de águas e resíduos. --------------------------- 



  

13 - ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VAGOS – PEDIDO DE APOIO 

FINANCEIRO – Presente o ofício da Associação em epígrafe datado de 27 de Junho de 2007, a solicitar apoio 

financeiro no montante de 26.382,00 €, para o “Dispositivo de Combate a Incêndios Florestais 2007”. --------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir um subsídio no montante de 26.382,00 €, para o 

“Dispositivo de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais” para o ano de 2007, que os bombeiros têm em 

permanência, 24 sobre 24 horas, ao serviço do município. -------------------------------------------------------------------- 

14 - FLORENTINO JOÃO DA ROCHA BARROS – OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA – A Câmara 

Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido formulado por Florentino João da Rocha Barros, residente 

na Rua direita nº 99, lugar de Salgueiro, freguesia de Soza, para ocupação da via pública com esplanada com a área 

de 10 m2, e que se encontrará em funcionamento durante os meses de Junho, Julho, Agosto e Setembro. ------------- 

15 - VEREADORES A TEMPO INTEIRO E MEIO TEMPO – PROPOSTA DO SR. PRESIDENTE DA 

CÂMARA MUNICIPAL – Presente a proposta do Sr. Presidente da Câmara, que a seguir se transcreve: ----------- 

“PROPOSTA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Vereadores a Tempo Inteiro e Meio Tempo ------------------------------------------------------------------------ 

 Considerando que: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Nos termos do n.º 2 do art.º 58.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 

5-A/2002, de 11 de Janeiro “compete à Câmara Municipal, sob proposta do respectivo presidente, fixar o 

número de vereadores a tempo inteiro e meio tempo que exceda os limites previstos no n.º 1 do mesmo 

artigo”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Nos termos do n.º 2, do art.º 4.º do Decreto Regulamentar 6/2006, de 20 de Junho, que aplica o SIADAP 

à Administração Autárquica, do Conselho de Coordenação da Avaliação apenas fazem parte os vereadores 

a tempo inteiro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Ora porque ao Sr. Vereador a meio tempo, Dr. Carlos Manuel Simões das Neves, deleguei as minhas 

competências a nível dos recursos humanos da Autarquia, deve o mesmo fazer parte daquele Conselho, 

carecendo de ser nomeado em regime de tempo inteiro. ------------------------------------------------------------- 

 Assim proponho ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Que se ratifique o meu despacho de 31/10/2005, que nomeou os vereadores a meio tempo. ----------------------------- 

Que a Câmara Municipal nos termos do nº. 2 do referido artigo 58.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, fixe o 

número de vereadores a tempo inteiro e meio tempo conforme se indica: --------------------------------------------------- 

• Vereador a tempo inteiro: ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dr. Carlos Manuel Simões das Neves ---------------------------------------------------------------------------------- 

• Vereadores a meio tempo: ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha; ---------------------------------------------------------------------------------- 



 
 
 
 
 
 

 

Fernando Ferreira Capela, e ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dr. Marco António Ferreira Domingues ------------------------------------------------------------------------------- 

Vagos, 25 de Junho de 2007. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Presidente da Câmara, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Dr. Rui Miguel Rocha da Cruz “ -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar a proposta do Sr. Presidente e fixar o número de 

Vereadores a tempo inteiro e a meio tempo, conforme se indica na proposta e ratificar o seu despacho de 

31/10/2005 que nomeou Vereadores a meio tempo. ---------------------------------------------------------------------------- 

16 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS A ARISTIDES DA SILVA ROCHA – RATIFICAÇÃO – Presente o 

despacho do Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal, Dr. Carlos Manuel Simões das Neves, que a seguir se 

transcreve: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

“DESPACHO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Considerando: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Que a Câmara Municipal dando cumprimento à sua deliberação de 13 de Fevereiro de 2004, adquirir três 

terrenos sitos na freguesia de Ponte de Vagos, destinados à construção da sede dos escuteiros da Ponte de Vagos 

(Corpo Nacional de Escutas – Agrupamento 851 – Nossa Senhora da Luz, Ponte de Vagos); --------------------------- 

 Que para a referida obra é necessário adquirir, ainda, o terreno pertencente ao Sr. Aristides da Silva 

Rocha, inscrito na matriz sob o artigo 1278, da freguesia de Ponte de Vagos; ---------------------------------------------- 

 Que a próxima reunião da Câmara Municipal se realiza no dia 13 de Julho de 2007, e que é urgente 

adquirir o terreno mencionado. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Determino: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Que se adquira ao Sr. Aristides da Silva Rocha e esposa, Rosa de Jesus Malta, residentes no lugar de 

Junco do Bico, freguesia de Calvão, o terreno inscrito na matriz sob o artigo 1278/Ponte de Vagos, pelo preço 

de 3.275,00 €. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Que o presente despacho seja presente à próxima reunião da Câmara Municipal, para ratificação, nos 

termos do n.º 3, do art.º 68.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-

A/2002, de 11 de Janeiro. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vagos, 2 de Julho de 2007 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Vice-Presidente da Câmara, ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dr. Carlos Manuel Simões das Neves” ------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Municipal, Dr. Carlos Manuel Simões das Neves, que determinou aquisição do terreno inscrito na matriz sob o 



  

artigo 1278, da freguesia de Ponte de Vagos, ao Sr. Aristides da Silva Rocha e esposa Rosa de Jesus Malta, pelo 

preço de 3.275,00 €. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Mais delibera a Câmara Municipal, unanimemente, revogar a sua deliberação de 08/09/2006, na parte em 

que aceita a cedência do terreno proposta pelo proprietário, Sr. Aristides da Silva Rocha, pagando a indemnização 

no valor de 3.275,00 €, com referência ao mesmo prédio. --------------------------------------------------------------------- 

17 - SUBSTITUIÇÃO DE AUXILIARES DE ACÇÃO EDUCATIVA DOS JARDINS-DE-INFÂNCIA E NO 

1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO – PROPOSTA – Presente a proposta da Sr.ª. Vereadora da Educação Dr. 

Albina Maria de Oliveira Rocha, que se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------- 

Proposta: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1. Considerando que a Câmara Municipal de Vagos possui competências na Educação Pré-Escolar e no 

1º Ciclo do Ensino Básico, devendo assegurar o funcionamento destes níveis de Ensino; ---------------- 

2. Considerando que existem lacunas de Auxiliares de Acção Educativa no 1º Ciclo do Ensino Básico, 

conforma ofício 1274 de 10/07/2007, emanado do Agrupamento de Escolas de Vagos; ------------------ 

3. Considerando que existe a necessidade, sistemática, de substituir, temporariamente, Auxiliares de 

Acção Educativa, na Educação Pré-Escolar; --------------------------------------------------------------------- 

4. Considerando que se torna imperativa a presença de Auxiliares de Acção Educativa nos espaços 

educativos, com a implementação do Programa de Generalização do Fornecimento das Refeições 

Escolares no 1º Ciclo do Ensino Básico e do Programa de Generalização do Ensino de Inglês e de 

outras Actividades de Enriquecimento Curricular; -------------------------------------------------------------- 

5. Considerando, ainda, a presente indefinição na transferência de competências na área da Educação 

para as Autarquias Locais. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Proponho: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O pagamento de tarefeiras, pelo valor de 3 € por hora, em todos os casos que, quando devidamente 

justificados, nos sejam presentes pelo Agrupamento de Escolas de Vagos. ------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada pela Sr.ª Vereadora Dr.ª 

Albina Rocha, devendo o pagamento do subsídio ser efectuado ao Agrupamento de Escolas de Vagos, durante o 

ano lectivo 2007/2008. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

18 - MANUEL DA ROCHA – PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO – Na sequência da deliberação da Câmara 

Municipal de 14/03/2007, foi notificado pelo nosso ofício 3664, de 26/04/2007, para efeitos dos artigos 100º e 101º 

do C.P.A., o Sr. Manuel da Rocha, que solicitou o pagamento de indemnização pelos prejuízos materiais, causados 

pelo alargamento do caminho dos “Barrinhos”, entre São Romão e Quinta da Mónica. O mesmo não apresentou 

qualquer reclamação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, indeferir o pedido de indemnização solicitado, uma vez 



 
 
 
 
 
 

 

que o requerente, não apresentou razões que mudassem os pressupostos que presidiram à intenção de indeferir, 

mantendo-se, pois, aqueles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

19 - TIAGO DOS SANTOS GONÇALVES – PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO – Na sequência do despacho do 

Sr. Presidente da Câmara Municipal de 13/04/2007, foi notificado pelo nosso ofício 3665, de 26/04/2007, para 

efeitos dos artigos 100º e 101º do C.P.A., o Sr. Tiago dos Santos Gonçalves, que solicitou o pagamento de 

indemnização, na sequência do acidente ocorrido no dia 24/03/2007, quando transitava na Rua Principal, 

Carvalhais. O mesmo não apresentou qualquer reclamação. ------------------------------------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, indeferir o pedido de indemnização solicitado, uma vez 

que o requerente, não apresentou razões que mudassem os pressupostos que presidiram à intenção de indeferir, 

mantendo-se, pois, aqueles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

20 - JOÃO JOSÉ CABRAL DE ALBUQUERQUE SIMÕES ROCHA – PEDIDO DE PAGAMENTO DE 

DESPESAS JUDICIAIS – Na sequência da deliberação da Câmara Municipal do dia 13/04/2007, foi notificado 

pelo nosso ofício 3861, de 02/05/2007, para efeitos dos art. 100º e 101º do C.P.A., tendo respondido através do seu 

requerimento com registo de entrada de 13/06/2007. --------------------------------------------------------------------------- 

-------- Assim, tendo reclamado, os fundamentos da reclamação, em nada abalam os fundamentos da intenção de 

indeferir, mantendo-se integralmente, pelo que, a Câmara Municipal delibera, por unanimidade, indeferir o 

presente pedido com os fundamentos já expressos na sua intenção de indeferimento. ------------------------------------- 

21 - JOSÉ FRANCISCO SARABANDO – PEDIDO DE PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS – Na 

sequência da deliberação da Câmara Municipal do dia 1105/2007, foi notificado pelo nosso ofício 4426, de 

21/05/2007, para efeitos dos art. 100º e 101º do C.P.A., tendo respondido através do seu requerimento com registo 

de entrada de 01/06/2007. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Assim, tendo reclamado, os fundamentos da reclamação, em nada abalam os fundamentos da intenção de 

indeferir, mantendo-se integralmente, pelo que, a Câmara Municipal delibera, por unanimidade, indeferir o 

presente pedido com os fundamentos já expressos na sua intenção de indeferimento. ------------------------------------- 

22 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS PORTUGUESES – XVII CONGRESSO DA ANMP – 

A Câmara Municipal tomou conhecimento das conclusões retiradas da realização do congresso supramencionado. - 

23 - JUNTA DE FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO DE VAGOS – ESCOLA DO 1º CEB DA LOMBA – 

AQUISIÇÃO DE TERRENO – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, retirar o presente ponto da 

ordem de trabalhos para esclarecimentos adicionais. --------------------------------------------------------------------------- 

24 - FREGUESIA DE SANTO ANDRÉ DE VAGOS – PEDIDO DE SUBSIDIO PARA AQUISIÇÃO DE 



  

TERRENO DESTINADO AO ALARGAMENTO DO CEMITÉRIO – Presente o oficio nº 25, datado de 

04/07/2007, a solicitar atribuição de um subsidio, destinado à aquisição de terreno para alargamento do cemitério 

de Santo André de Vagos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir um subsídio, à Junta de Freguesia de Santo André 

de Vagos no valor de 12.000,00 €, destinado à aquisição de terreno, para alargamento do cemitério de Santo André 

de Vagos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

25 - ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS – LOTE 119 – VAGOPLANO – TERRAPLANAGENS 

UNIPESSOAL, LDA. – Presente a candidatura à aquisição de um lote de terreno na Zona Industrial, apresentada 

pela, firma Vagoplano – Terraplangens Unipessoal, Lda., com sede em Vagos, na sequência da deliberação da 

Câmara do dia 13/04/2007, com referência ao lote 119 da Zona Industrial. ------------------------------------------------- 

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

supramencionada, ao lote 119 da Zona Industrial de Vagos e, alienar-lhe o mesmo ao preço de 8,98 €/m2, o que 

perfaz o preço total de 104.706,80 €. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Mais delibera, unanimemente, notificar a firma Vagoplano – Terraplanagens Unipessoal, Lda., para 

outorgar a escritura de compra e venda no prazo de 10 dias úteis, após notificação para o efeito, sob pena do lote 

passar para a posse da Câmara Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------- 

26 – ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS – LOTE 113 – MEGA PRODUÇÕES MUSICAIS, LDA. - Presente o 

ofício da firma supramencionada datado do dia 08/06/2007, no qual informam que abdicam do lote 113 da Zona 

Industrial de Vagos, contra a devolução do preço pago pelo mesmo, aquando da outorga de escritura de compra e 

venda. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aceitar a proposta da firma Mega Produções Musicais, 

Lda., com sede em Vagos, e resolver a escritura de compra e venda efectuada em 17/03/2006, devolvendo o preço 

pago pelo lote, no valor de 21.637,85 €. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

27 - ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS – LOTE 70 – ARCOSILVA – SERRALHARIAS, LDA. - Presente o 

ofício da firma supramencionada datado do dia 14/05/2007, no qual informam que abdicam do lote 70 da Zona 

Industrial de Vagos, por actualmente não reunirem condições para procederem à construção de edificação no 

referido lote, colocando-o à disposição da Câmara Municipal. ---------------------------------------------------------------- 

------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aceitar a proposta da firma Arcosilva – Serralharias, Lda, 

com sede em Calvão, e resolver a escritura de compra e venda efectuada em 19/01/2007, devolvendo o preço pago 

pelo referido lote, no valor de 52.443,00 €. -------------------------------------------------------------------------------------- 

28 - ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS – LOTE 70 – APROVAÇÃO DE CANDIDATURA – A Câmara 

Municipal delibera, por unanimidade, aprovar a candidatura apresentada pela Firma Móveis Arrais, Lda., com sede 

na Rua Principal, 404, Gafanha da Boa-Hora, a um lote na Zona Industrial de Vagos, para construção de uma 



 
 
 
 
 
 

 

unidade industrial, destinada a carpintaria, alienando-lhe o lote nº 70 da Zona Industrial de Vagos, com a área de 

5.840,00 m2, ao preço de 8.98,00 €/m2, o que perfaz o preço total de 52.443,20 €. --------------------------------------- 

29 - MARIA MARTINS PEREIRA FERNADES CAMPINA – INTERRUPAÇÃO DE TRÂNSITO – 

RATIFICAÇÃO – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Vice Presidente 

Dr. Carlos Manuel Simões das Neves, datado de 26/06/07, que autorizou a interrupção de trânsito no dia 1 de Julho 

de 2007, na Rua Direita em Soza, das 14:30 horas às 16:00 horas, para realização do desfile de encerramento da 

catequese Paroquial da Freguesia de Soza. --------------------------------------------------------------------------------------- 

30 - ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS – LOTE 39 – FRANCISCO J. G. DA SILVA, S.A. - Atendendo a que 

a firma supramencionada se propõe permutar o lote 39 da Zona Industrial de Vagos, de que é proprietária, pelo lote 

113, uma vez que, este último, com menos área, se enquadra na construção que pretende levar a efeito. -------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aceitar a permuta proposta, e devolver à referida firma a 

importância de 13.649,60 €, correspondente a 1.520 m2, ao preço de 8.98 €/m2, que o lote 113 possui a menos. ---- 

31 - ASSOCIAÇÃO HONORARTE – ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL DE SOZA – PEDIDO 

DE SUBSÍDIO – Presente o ofício da Associação HonorArte, datado de 4/07/2007, a solicitar a atribuição de um 

subsídio destinado a fazer face às despesas do Projecto “Velhos Saberes, Novos Afazeres…”, destinado à ocupação 

de tempos livres com crianças. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir um subsídio à Associação supramencionada, no 

valor de 1.000,00 €. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

32 - 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 22/06/2007 a 

12/07/2007, cuja relação descriminada dos mesmos é dada aqui como inteiramente reproduzida e fica junto à 

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

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

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

B - OBRAS MUNICIPAIS 

1 - BENEFICIAÇÃO DA ESTRADA DO JOÃO SIMÕES/CABINE DO BOCO (SOZA) – PROC.º N.º 6.2.2-

19/2006 – TRABALHOS A MAIS E TRABALHOS A MENOS – Presente a informação técnica datada de 

13/06/2007, na qual é dado a conhecer que para a obra de Beneficiação da Estrada do João Simões/Cabine do Boco 

(Soza), vão existir trabalhos a mais e trabalhos a menos, resultantes de alterações às condições de execução da 

empreitada. O valor dos trabalhos a mais é de 24.667,50 € e dos trabalhos a menos é de 25.365,20 €. ----------------- 

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

respectivamente, no valor de 24.667,50 € e 25.365,20 €, acrescidos de IVA, nos termos da informação técnica, 



  

datada do dia 13 de Junho de 2007. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 - RUA DE SÃO PEDRO – CABECINHAS (CALVÃO) – PROC.º N.º 6.2.2-09/2006 – Presente a informação 

técnica datada de 13/06/2007, na qual é dada a conhecer que para a obra de Rua de São Pedro – Cabecinhas 

(Calvão), vão existir trabalhos a mais e trabalhos a menos, resultantes de alterações às condições de execução da 

empreitada. O valor dos trabalhos a mais é de 31.000,80 € e trabalhos a menos é de 34.743,13 €. ---------------------- 

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

respectivamente, no valor de 31.000,80 € e 34.743,13 €, mais IVA, nos termos da informação técnica, datada do 

dia 13 de Junho de 2007. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

CONTA FINAL DA EMPREITADA – Presente a conta final da empreitada supramencionada elaborada pela 

fiscalização, tendo a Câmara Municipal deliberado, por unanimidade, homologar a referida conta. -------------------- 

4 - ARRANJOS EXTERIORES DO EQUIPAMENTO DE APOIO SOCIAL E ADMINISTRATIVO À 

ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS – Presente o estudo prévio dos arranjos exteriores do “Equipamento de Apoio 

Social e Administrativo à Zona Industrial de Vagos”, o qual se compatibiliza com a alteração de implantação do 

referido Equipamento aprovada pela Câmara Municipal em 22/12/2006. --------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o estudo prévio. ----------------------------------------- 

5 - AMPLIAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DA ESCOLA PRÉ-PRIMÁRIA DE OUCA – Presente a informação 

técnica datada de 25/05/2007, na qual de dá a conhecer que a referida obra se encontra em condições de ser 

recebida, uma vez que a mesma, se encontra concluída e a ser utilizada à mais de 5 anos. ------------------------------- 

-------- Presente também o parecer jurídico do Chefe da Divisão Jurídica datado de 3/07/2007, que dá concordância 

à informação acima mencionada. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, receber definitivamente a referida obra de acordo com o 

parecer jurídico datado de 03/07/2007 e autorizar a devolução de todas as quantias retidas, relativas a cauções e 

garantias bancárias. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

6 - POLIDESPORTIVO DE SANCHEQUIAS/ERVEDAL – PROJECTO DE ARQUITECTURA – Presente 

o processo de arquitectura da obra supramencionada. -------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura do Polidesportivo de 

Sanchequias/Ervedal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7 - INUTILIZAÇÃO DE TERRENOS DAS ÁREAS DA RAN E REN PARA A ETAR DE SALGUEIRO E 

ETAR DE OUCA – Presente a informação técnica datada de 10/07/2007, na qual é dado a conhecer que para se 

proceder à construção das ETAR de Salgueiro e de Ouca, que irão tratar os afluentes domésticos provenientes de 

Salgueiro e de Ouca e Boco, respectivamente, é necessário proceder à inutilização dos terrenos da RAN (Salgueiro) 

e da REN (Ouca). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 
 
 
 
 
 

 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, requerer a inutilização dos terrenos da RAN e REN, 

respectivamente, para a ETAR de Salgueiro e para a ETAR de Ouca, e considerar as referidas obras de interesse 

público. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

C – OBRAS PARTICULARES 

1 - MARIA DE BARROS FERNANDES – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC.º N.º 78/07 – Presente o 

processo de informação prévia nº 79/07, de que é requerente Maria de Barros Fernandes, residente na Rua Sá 

Carneiro nº 6, Santo de André de Vagos, que requer informação prévia sobre a construção de moradia unifamiliar e 

muros, a construir num terreno do qual é proprietária, sito na referida Rua Sá Carneiro nº 6, lugar e freguesia de 

Santo André de Vagos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

termos e condições da informação técnica, datada do dia 19/06/2007. ------------------------------------------------------- 

2 - ÁLVARO ANDRÉ DA SILVA – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC.º N.º 72/07 – Presente o processo de 

informação prévia nº 72/07, de que é requerente Álvaro André da Silva, residente na Rua do Canto nº 15, Santa 

Catarina, que requer informação prévia sobre a construção de moradia unifamiliar, pátio, estacionamento e muros, 

a construir num terreno do qual é co-proprietário, sita no lugar de Vergas, freguesia de Santo André de Vagos. ----- 

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

termos e condições da informação técnica, datada do dia 27/06/2007. ------------------------------------------------------- 

3 - ALEXANDRE FILIPE FERREIRA ALVES – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC.º N.º 68/07 – Presente o 

processo de informação prévia nº 68/07, de que é requerente Alexandre Filipe Ferreira Alves, residente na Avenida 

Fausto Ferreira, que requer informação prévia sobre a construção de uma habitação unifamiliar, no lugar de São 

Romão, freguesia de Santo André de Vagos. ------------------------------------------------------------------------------------ 

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

termos e condições da informação técnica, datada do dia 21/06/2007, dispensando-se ao requerente a apresentação 

da declaração de agricultor, dada a diminuta área, agro-florestal, ocupada. ------------------------------------------------- 

4 - ALCIDES NEVES – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC.º N.º 73/07 – Presente o processo de informação 

prévia nº 73/07, de que é requerente Alcides Neves, residente na Rua dos Barreiros nº 101, Ponte de Vagos, que 

requer informação prévia sobre a construção de moradia unifamiliar e muros, na Rua do Cova do Barro, lugar e 

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

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

termos e condições da informação técnica, datada do dia 14/06/2007. ------------------------------------------------------- 

5 - AUGUSTO FERREIRA TERESO – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC.º N.º 206/06 – Presente o processo 

de informação prévia nº 206/06, de que é requerente Augusto Ferreira Tereso, residente na Rua Banda Vaguense nº 



  

145, Vagos, que requer informação prévia sobre a construção de moradia unifamiliar, anexos e muros, a levar 

efeito num terreno sito na referida vila de Vagos. ------------------------------------------------------------------------------- 

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

termos e condições da informação técnica, datada do dia 20/06/2007. ------------------------------------------------------- 

6 - RUI PEDRO JULIÃO – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC.º N.º 77/07 – Presente o processo de 

informação prévia nº 206/06, de que é requerente Rui Pedro Julião, residente na Rua 4 de Outubro nº 74, lugar de 

Lomba, freguesia de Santo António de Vagos, que requer informação prévia sobre a construção de moradia, a levar 

efeito num terreno sito na Rua do Chão, lugar de Lomba, freguesia de Santo António de Vagos. ----------------------- 

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

termos e condições da informação técnica, datada do dia 19/06/2007. ------------------------------------------------------- 

7 - MANUEL ORLANDO MARQUES – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC.º N.º 163/06 – Presente o 

processo de informação prévia nº 163/06, de que é requerente Manuel Orlando Marques, residente na Rua Principal 

nº 179, lugar de Ponte de Vagos, que requer informação prévia sobre a construção de habitação colectiva, comércio 

e serviços, a levar efeito num terreno sito no lugar de Quinta, freguesia de Santo António de Vagos. ------------------ 

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

termos e condições da informação técnica, datada do dia 11/06/2007. ------------------------------------------------------- 

8 - GEBOX S.A. – INFORMAÇÃO PRÉVIA DE LOTEAMENTO URBANO – PROC. N.º 82/07 – Presente o 

processo de informação prévia de loteamento urbano nº 82/07, de que é requerente a firma Gebox, S.A., com sede 

na Zona Industrial das Ervosas, freguesia e concelho de Ílhavo, que requer informação prévia de loteamento urbano 

para a junção dos lotes 104, 106, 108, 110, 112, 114, 132, 133, 134, 135, 136 e 137 da Zona Industrial de Vagos. -- 

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

loteamento urbano, nos termos e condições da informação técnica, datada do dia 21/06/2007. -------------------------- 

9 – LINO RIBEIRO UNIPESSOAL, LDA. – CONSTRUÇÃO EM PARCELA A DESTACAR – PROC.º N.º 

26/06 – Presente o processo de destaque nº 26/06, de que é requerente a firma Lino Ribeiro Unipessoal, Lda., com 

sede na Rua do Mar nº 17, freguesia de Ponte de Vagos, que pretende o destaque de uma parcela de terreno, que 

possui no lugar de Salgueiro, freguesia de Soza. -------------------------------------------------------------------------------- 

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

datada de 27/02/2007. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10 - ALMEIRINDO REIS GRANGEIA – OBRAS PARTICULARES – PROC.º N.º 152/07 – Presente o 

processo de obras particulares n.º 152/07, de que é requerente Almeirindo Reis Grangeia, residente na Rua 

Principal, lugar de Rio Tinto, freguesia de Ouca, que requer a construção de uma cabine 3m2, no lugar de Condes, 

freguesia de Santa Catarina. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir a pretensão requerida, localizada em área agro-



 
 
 
 
 
 

 

florestal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11 – PRIBOGÁS – DISTRIBUIÇÃO DE GÁS DOMÉSTICO, LDA. – OBRAS PARTICULARES – PROC.º 

N.º 78/04 – ISENÇÃO DE TAXAS – Presente o processo de obras particulares n.º 78/04, de que é requerente a 

firma Pribogás – Distribuição de Gás Doméstico, Lda., com sede na Rua dos Cardais, nº 616, Vagos, que requer a 

isenção do pagamento de Taxa de Urbanização, com referência à construção que pretende levar a efeito no lote 65 

da Zona Industrial de Vagos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, retirar o presente ponto da ordem de trabalhos, e solicitar 

parecer à CCDRC. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12 - LINO RIBEIRO UNIPESSOAL, LDA. – OBRAS PARTICULARES – PROC.º N.º 234/06 – Presente o 

processo de obras particulares n.º 234/06, de que é requerente a firma Lino Ribeiro Unipessoal, Lda., com sede na 

Rua do Mar, nº 17, lugar e freguesia de Ponte de Vagos, que requer a construção de uma moradia, anexos e muros, 

no lugar de Rio Tinto, freguesia de Ouca. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

datada de 25/05/07. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

13 - JOÃO BATISTA JULIÃO – LICENCIAMENTO DE PEDREIRA LAVANDEIRA 6 – N.º 5745 – 

LAVANDEIRA – Na sequência da deliberação da Câmara Municipal de 13/04/2007, foi o requerente notificado 

pelo nosso ofício 4016, datado de 08/05/2007, para efeitos dos art.ºs. 100º e 101º do C.P.A., da intenção de revogar 

a licença de exploração emitida, para a pedreira “Lavandeira 6 nº 5745”, sita em Lavandeira, não se tendo 

pronunciado. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Porque o requerente nada disse, a Câmara Municipal delibera, por unanimidade, revogar a licença de 

exploração emitida para a referida pedreira. ------------------------------------------------------------------------------------- 

14 - MANUEL SANTOS SOUSA – CONSTRUÇÃO EM PARCELA A DESTACAR – PROC.º N.º 7/07 – 

Presente o processo de destaque nº 7/07, de que é requerente Manuel Santos Sousa, residente na Rua dos 

Emigrantes, nº 16, lugar e freguesia de Santa Catarina, que requer certidão de destaque de uma parcela de terreno 

que possui no lugar e freguesia de Santa Catarina. ------------------------------------------------------------------------------ 

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

de 11/06/2007. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

15 - LOMBOSER METALÚRGICA, LDA. – LOTEAMENTO URBANO – PROC.º N.º 4/07 – ISENÇÃO 

DE TAXAS – Presente o processo de loteamento urbano nº 4/07, de que é requerente a firma Lomboser 

Metalúrgica, Lda., com sede na Zona Industrial de Vagos, lote 93, freguesia e concelho de Vagos, que requer a 

isenção do pagamento das Taxas de Urbanização com referência ao loteamento supramencionado, sito na Zona 

Industrial de Vagos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



  

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, retirar o presente ponto da ordem de trabalhos, e solicitar 

parecer à CCDRC. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

16 - MÁRIO BATISTA LANCHA, ANTÓNIO SIMÕES FRADE, MODESTO CAMARNEIRO, SERAFIM 

RAMOS AMARANTE – LOTEAMENTO URBANO – PROC.º N.º 21/93 – Presente o processo de loteamento 

urbano nº 21/93, de que são requerentes Mário Batista Lancha, António Simões Frade, Modesto Camarneiro, 

Serafim Ramos Amarante, residentes no lugar de Parada de Cima, freguesia de Fonte de Angeão, que requerem 

licença administrativa para a alteração da operação de loteamento titulada pelo alvará de loteamento n.º 9/94 de 

10/05/94, a levar efeito no mesmo lugar de Parada de Cima. ------------------------------------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir a alteração ao loteamento urbano, nos termos e 

condições da informação técnica, datada do dia 14/06/2007. ------------------------------------------------------------------ 

17 - AFONSO JOÃO SANTOS SANTIAGO – LOTEAMENTO URBANO – PROC.º N.º 24/1993 – 

RATIFICAÇÃO – A Câmara Municipal delibera por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente da 

Câmara, datado de 12/06/2007, que isentou da apresentação dos projectos de obras de urbanização da alteração do 

loteamento referente ao processo 24/93, de que é requerente Afonso João Santos Santiago, residente na vila de 

Vagos, uma vez que a alteração do loteamento incide sobre o interior dos lotes, não havendo alteração das 

infraestruturas do loteamento, de acordo com a informação técnica datada do dia 06/06/2007. -------------------------- 

18 - CAIXEIRAUTO – INDUSTRIA COMERCIO MANUTENÇÃO AUTO, LDA – OBRAS 

PARTICULARES – PROC.º N.º 32/96 – ISENÇÃO DA TAXA URBANÍSTICA – Presente o processo de 

obras particulares nº 32/96, de que é requerente a firma Caixeirauto – Industrial Comércio Manutenção Auto, Lda., 

com sede na Zona Industrial de Vagos, lote nº 1, que requerem a isenção do pagamento de taxas de urbanização, 

com referência ao processo de obras nº 32/96. ----------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, retirar o presente ponto da ordem de trabalhos, e solicitar 

parecer à CCDRC. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

19 - ILHAPLAST – SOCIEDADE TRANSFORMADORA DE PLÁSTICOS, LDA. - OBRAS 

PARTICULARES – PROC.º N.º246/06 – ISENÇÃO DE TAXAS – Presente o processo de obras particulares n.º 

246/06, de que é requerente a firma Ilhaplast – Sociedade Transformadora de Plásticos, Lda., com sede na Rua 5, 

lote 8, na Zona Industrial da Mota, freguesia de Gafanha da Encarnação, concelho de Ílhavo, que requer a isenção 

do pagamento das Taxas de Urbanização com referência ao processo mencionado. --------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, retirar o presente ponto da ordem de trabalhos, e solicitar 

parecer à CCDRC. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

20 - FERNANDO MANUEL ROCHA FREIRE – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC.º N.º 79/07 – Presente o 

processo de informação prévia nº 79/07, de que é requerente Fernando Manuel Rocha Freire, residente no lugar de 

Azurveira, freguesia de Bustos, concelho de Oliveira do Bairro, que requer informação prévia sobre a construção 



 
 
 
 
 
 

 

de moradia, anexos e muros, num terreno sito no lugar de Boco, freguesia de Soza. -------------------------------------- 

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

termos e condições da informação técnica, datada do dia 26/06/2007. ------------------------------------------------------- 

21 - CARLOS FERNANDES ROSEIRO BENTO – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC.º N.º 61/07 – Presente 

o processo de informação prévia nº 61/07, de que é requerente Carlos Fernandes Roseiro Bento, residente na Rua 

Cândido dos Reis, que requer informação prévia sobre a arranjos exteriores e anexos de apoio à sua habitação, sita 

na Rua Cândido dos Reis, em Vagos. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

termos e condições do parecer jurídico datado de 24/04/2007 e da informação técnica, datada do dia 25/06/2007. -- 

22 - PEDRO CARVALHAIS SIMÕES – OBRAS PARTICULARES – PROC.º N.º 39/07 – Presente o 

processo de obras particulares n.º 39/07, de que é requerente Pedro Carvalhais Simões, residente na Urbanização 

Panorama, 1º Esq. nº 13, Monte Formoso, Eiras, Coimbra, que requer a construção de muro para suporte de vala 

com 2 metros de altura, uma vez que o terreno apresenta um elevado desnivelamento em relação à estrada, e muro 

de divisão, lugar da Estrada, freguesia de Santa Catarina ---------------------------------------------------------------------- 

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

de muro para suporte da vala, com 2 metros de altura, a poente do terreno do requerente. ------------------------------- 

E - EXTRAS 

1 - BAIRRO DR. PEDRO GUIMARÃES 2ªFASE – Atendo que existem várias reclamações dos moradores do 

bloco 2, do bairro Dr. Pedro Guimarães, e uma vez que a obra se acha dentro da garantia, a Câmara Municipal 

delibera, por unanimidade, ordenar a notificação do empreiteiro, a firma Dabeira – Sociedade de Construções, 

Lda., para efeitos de vistoria conjunta e reparação dos defeitos do mesmo. ------------------------------------------------- 

2 - PROJECTO DE REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO DA VILA – Presente a proposta do Sr. Presidente 

com referência ao assunto mencionado em epígrafe, a qual se dá aqui inteiramente reproduzida e fica anexa à 

presente acta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar a proposta de estudo prévio, apresentada pelo Sr. 

Arquitecto Paulo Valente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Mais delibera, unanimemente, solicitar ao Sr. Arquitecto Paulo Valente informação sobre os honorários, 

para o desenvolvimento de todos os projectos de arquitectura e execução relacionados com o referido estudo. ------- 

3 - GEBOX, S.A – LOTEAMENTO URBANO – PROC.º N.º 7/07 – Presente o processo de loteamento nº 7/07, 

de que é requerente Gebox, S.A., com sede na Zona Industrial das Ervosas, Ílhavo, que pretendo loteamento para a 

junção dos lotes 104, 106, 108, 110, 112, 114, 132, 133, 134, 135, 136 e 137, da Zona Industrial de Vagos, 

constituindo assim um só lote. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 



  

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

datada do dia 21/06/2007. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4 - JOÃO DINIS DA ROCHA MARTINS – LOTEAMENTO URBANO – PRC.º N.º 6/07 – Presente o 

processo de loteamento nº 6/07, de que é requerente João Dinis da Rocha Martins, residente em Lombomeão, que 

pretende aprovação dos projectos das obras de urbanização, do loteamento sito em Quinta, Santo António de 

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

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar as obras de urbanização da operação do 

loteamento, fixar a caução em 1.209,00 €, e o prazo de execução das mesmas em 30 dias, de acordo com a 

informação técnica datada de 11/07/2007. --------------------------------------------------------------------------------------- 

5 - MAPA DE RUÍDO PARA O CONCELHO DE VAGOS – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, 

aprovar o “Mapa de Ruído para o Concelho de Vagos”, e remeter o mesmo à CCDRC para parecer. ------------------ 

6 - ARRANJOS EXTERIORES DA SEDE DOS ESCUTEIROS DE CALVÃO – PROC.º N.º 6.2.2-06/2006 – 

Presente o auto de recepção provisória da obra mencionada em epígrafe, a Câmara Municipal delibera, por 

unanimidade, homologar o referido auto. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

7 - ARRANJOS EXTERIORES DA SEDE DOS ESCUTEIROS DE CALVÃO – PROC. N.º 6.2.2-06/2006 – 

Presente a conta final da empreitada em epígrafe, a Câmara Municipal delibera, por unanimidade, homologar a 

mesma. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

18/2004 – Presente a informação técnica datada de 11/07/2007, na qual é dado a conhecer que para a obra de 

“Ampliação e Recuperação da Casa Museu de Santo António” vão existir trabalhos a mais, relativos à necessidade 

de execução de uma casa de gás, para colocação de garrafas e reparação do rodapé em madeira do edifício 

existente. Os referidos trabalhos importam em 2.198,00 €. -------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar os trabalhos a mais acima mencionados, no valor 

de 2.198,00 € mais IVA, de acordo com a informação técnica datada de 11/07/2007. ------------------------------------- 

9 - 8ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA PARA O ANO DE 2007 – RATIFICAÇÃO – Nos 

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

republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar a 8ª 

alteração ao orçamento da despesa que apresenta tanto nos reforços como nas anulações, o montante de 110.000,00 

€, documento constituído por 2 folhas, assinado e rubricado pela Câmara Municipal, o qual se dá aqui como 

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

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

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

10 - 8ª ALTERAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS PARA 2007 – RATIFICAÇÃO – 



 
 
 
 
 
 

 

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

republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar a 8ª 

alteração do plano plurianual de investimentos que apresenta tanto nos reforços como nas anulações o montante de 

20.000,00 €, documento constituído por 1 folha, assinado e rubricado pela Câmara Municipal, o qual se dá aqui 

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

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

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

11 - JUNTA DE FREGUESIA DE COVÃO DO LOBO – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO – Presente o ofício 

32/07, datado de 11/06/2007, no qual solicitam atribuição de um subsídio, destinado a melhorar e adaptar as 

instalações desportivas do pavilhão Gimnodesportivo de Covão do Lobo, às regras exigidas pela Federação 

Portuguesa de Futebol, a fim de se poder participar na 3ª Divisão do Campeonato Nacional de Futsal. ---------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir o subsídio no valor de 10.000,00 €, para adaptação 

do pavilhão gimnodesportivo de Covão do Lobo, de acordo com as regras exigidas pela Federação Portuguesa de 

Futebol. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12 - MARCHAS POPULARES 2007 – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS ÀS JUNTAS DE FREGUESIA – A 

Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir às Juntas de Freguesia do Concelho, cuja Marcha Popular 

participou na 2ª Exibição que decorreu no dia 30/06/2007 na Praia da Vagueira, o subsídio de 250,00 €, sendo que 

as marchas participantes pertences às freguesia de: ----------------------------------------------------------------------------- 

− Calvão; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

− Covão do Lobo; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

− Fonte de Angeão; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

− Gafanha da Boa Hora; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

− Ouca; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

− Ponte de Vagos; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

− Santo António de Vagos; ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

− Soza. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

13 - PROTOCOLO ENTRE O MUNICÍPIO DE VAGOS E A EPADRV – ESCOLA PROFISSIONAL DE 

AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DE VAGOS (ANIMAÇÃO NA PRAIA DA 

VAGUEIRA) – RATIFICAÇÃO – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ratificar assinatura do 

protocolo, efectuada pelo Sr. Presidente da Câmara, entre o Município de Vagos e a EPADRV – Escola 

Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Vagos, com vista à animação da Praia da Vagueira, 

durante o mês de Julho de 2007, efectuada por dois alunos da referida escola. --------------------------------------------- 



  

14 - MARIA OTILIA DE JESUS PITO – HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO 

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

residente na Praia do Areão, para que o seu estabelecimento designado “Areão Bar”, sito na referida praia, esteja 

aberto até às 4 horas todos os dias da semana até 30 de Setembro de 2007. ------------------------------------------------- 

15 - ASAE – AUTORIDADE DE SEGURANÇA ALIMENTAR E ECONÓMICA – PROCESSO DE 

CONTRA ORDENAÇÃO – FERNANDO LICINIO LOPES – Presente o ofício nº S/1257/07/DRC, datado de 

2/02/2007, da ASAE – Autoridade Segurança Alimentar e Económica do Centro, que remete o processo de contra 

ordenação nº NUI/CO/000054/07.9.EASBE, instaurado a Fernando Licínio Lopes, com estabelecimento na Rua 

Florestal, Gafanha da Boa Hora, por falta de licença de utilização do estabelecimento, bem como a informação 

jurídica datada de 10/07/2007, sobre o assunto. --------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

16 - AVEIRÁGUA – COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS PARA CAPTAÇÃO DE 

ÁGUA, LDA. - ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS – LOTE 123 – Aquando da celebração da escritura de 

compra e venda do lote 123 da Zona Industrial de Vagos, celebrada no dia 06/07/2007, foi efectuado o pagamento 

total do preço do lote, tendo a Câmara Municipal, anteriormente, recebido a importância de 17.169,76 €, pelo que é 

necessário restituir à firma Aveirágua – Comercialização e Distribuição de Produtos para Captação de Água, a 

importância mencionada. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, devolver à firma Aveirágua – Comercialização e 

Distribuição de Produtos para Captação de Água, Lda., a importância de 17.169,76 €, recebidos indevidamente, 

tendo em conta que o Banco B.P.I., S.A., autorizou a referida devolução. -------------------------------------------------- 

17 - EDP DISTRIBUIÇÃO – POSTO DE TRANSFORMAÇÃO JUNTO AO NOVO CENTRO DE SAÚDE 

DE VAGOS – Presente o ofício nº 93/07/DRCP, datado de 05/07/2007, no qual a EDP Distribuição informa que, 

com referência ao “Posto de transformação junto ao novo Centro de Saúde de Vagos – Alimentação de Energia 

Eléctrica”, constituirão encargos da Câmara Municipal, o terreno necessário ao novo posto de transformação, o 

custo do TP 15/0,4 QV 250 QVA, os trabalhos de construção civil deste, a abertura e tapamento de valas e 

reposição de pavimento, e constituirão encargos da EDP Distribuição, o restante equipamento eléctrico, montagem 

e licenciamento do futuro Posto de Transformação e rede de média e baixa tenção. --------------------------------------- 

A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aceitar a proposta EDP Distribuição, e notificar a sub-região de 

Saúde de Aveiro do teor do referido ofício. -------------------------------------------------------------------------------------- 

18 - OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA – REGRAS PARA VEDAÇÕES PROVISÓRIAS EM ESPAÇOS 

PUBLICOS – Presente o estudo sobre “Regras para Vedações Provisórias em Espaço Público” elaborado pelo 

Departamento e Desenvolvimento e Obras Publicas, de acordo com o solicitado pela Câmara Municipal. ------------ 



 
 
 
 
 
 

 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar as referidas regras. ------------------------------------- 

--------- 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 dezassete horas e quarenta minutos. ------------------------------------------------------------------- 


