
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ACTA Nº14/07 

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DO DIA 27 DE JULHO DE 

2007 

--------- No dia 27 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 Vice-Presidente Dr. Carlos 

Manuel Simões Neves, 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. ------------------------ 

FALTAS E JUSTIFICAÇÃO: Faltou ao início da reunião o Sr. Presidente da Câmara, por se encontrar em 

representação da Autarquia numa reunião da GAMA – Grande Área Metropolitana de Aveiro. Na devida altura será 

conhecimento da entrada do Sr. Presidente da Câmara na sala de reuniões. ------------------------------------------------- 

ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade aprovar a acta da reunião 

do dia 13 de Julho. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Vereador Dr. Manuel Augusto da Silva Frade, informou, que teve conhecimento, que alguns estabelecimentos 

existentes no centro da vila, que vendem bebidas alcoólicas o fazem a menores. ------------------------------------------- 

-------- Solicitou que a Câmara Municipal dê conhecimento do facto à G.N.R. de Vagos, para que esta proceda à 

fiscalização desta situação tão preocupante. -------------------------------------------------------------------------------------- 

ORDEM DO DIA 

A – ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 

1 - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA – Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 26 de 

Julho de 2007, o qual acusa um saldo em dinheiro de 1.145.974,87 €. A Câmara Municipal dele tomou 

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

2 – LEGISLAÇÃO PUBLICADA –  

• Decreto – Lei n.º 255/2007, de 13 de Julho de 2007 – Segunda alteração à Lei n.º 13/2006, de 17 de 

Abril, regime jurídico do transporte colectivo de crianças e transporte escolar; ---------------------------------- 

• Decreto – Lei n.º 259/2007, de 17 de Julho de 2007 – Aprova o regime de declaração prévia a que estão 

sujeitos os estabelecimentos de comércio de produtos alimentares e alguns estabelecimentos de comércio 

não alimentar e de prestação de serviços que podem envolver riscos e segurança das pessoas e revoga o 

Decreto-Lei n.º 370/99, de 18 de Setembro, e as Portarias n.º 33/2000, de 28 de Janeiro, e 1061/2000, de 



  

31 de Outubro; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Resolução do Concelho de Ministros n.º 93/2007, de 19 de Julho de 2007 – Aprova a delimitação dos 

perímetros de protecção das captações de água subterrânea designadas por furo PS1, situada em 

Lavandeira, furo PS4, situada em Carvalhais e SL1 e PS5, situadas na Zona Florestal do Concelho de 

Vagos, todas no concelho de Vagos. ------------------------------------------------------------------------------------ 

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

Presente o auto de notícia de contra-ordenação nº 142/07, levantado pelo EPNA - Equipa de Protecção da Natureza 

da Guarda Nacional Republicana de Aveiro, contra Licínia Margarida Rocha Vidal, por proceder à construção de 

uma habitação, sem que para o efeito tivesse afixado no exterior 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. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Presente o ofício nº 188/07 EPNA, datado de 13/07/2007, levantados pela Equipa de Protecção da Natureza e 

Ambiente, da Guarda Nacional Republicana de Aveiro, que remete os autos de noticia de contra ordenação, abaixo 

mencionados: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) Auto de noticia de contra ordenação nº 144/07, levantado contra Quintaneiro & Quintaneiro, 

Lda., em virtude do seu estabelecimento de minimercado e talho sito na Avenida Claudino Santos 

Costa, na Praia da Vagueira, possuir três paletes de dez garrafas de gás liquefeito (butano e 

propano) perfazendo o total de 30 garrafas, no referido estabelecimento sem que possuísse licença 

para exploração/armazenamento de produtos de gás liquefeito; ------------------------------------------ 

b) Auto de noticia de contra ordenação nº 145/07, levantado contra Eduardo Costa Oliveira, 

residente no lugar e freguesia de Santo André de Vagos, em virtude do seu estabelecimento 

denominado “Novidades e Brinquedos, Oliveira 2”, sito na Avenida Claudino Santos Costa, na 

Praia da Vagueira, possuir uma palete de dez garrafas de gás liquefeito, sendo oito garrafas de gás 

butano e de 13kg e duas garrafas de gás propano de 11 kg, perfazendo o total de 10 garrafas, no 

referido estabelecimento sem que possuísse licença para exploração/armazenamento de produtos 

de gás liquefeito; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

c) Auto de noticia de contra ordenação nº 146/07, levantado contra a firma Tomás e Rosa, Lda., em 

virtude do seu estabelecimento de sito na Rua Principal, n.º 47, Gafanha da Vagueira, possuir 

duas paletes de dez garrafas de gás liquefeito (butano e propano) perfazendo o total de vinte 

garrafas, no referido estabelecimento sem que possuísse licença para exploração/armazenamento 

de produtos de gás liquefeito; --------------------------------------------------------------------------------- 

d) Auto de noticia de contra ordenação nº 147/07, levantado contra António João Gomes, em virtude 



 
 
 
 
 
 

 

seu estabelecimento de minimercado denominado Teresa M.F. Nogueira Gomes, sito na Avenida 

Claudino Santos Costa, na Praia da Vagueira, possuir duas paletes de dez garrafas de gás 

liquefeito (butano e propano) perfazendo o total de vinte garrafas, no referido estabelecimento 

sem que possuísse licença para exploração/armazenamento de produtos de gás liquefeito; ---------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, registar e ordenar a instrução dos processos ao escrivão, 

já nomeado, Dr. Pedro Samagaio, relativamente aos autos de contra ordenação nºs 144/07, 145/07, 146/07 e 147/07.  

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

Presente o ofício nº 183/07 EPNA, datado de 08/07/2007, levantados pela Equipa de Protecção da Natureza e 

Ambiente, da Guarda Nacional Republicana de Aveiro, que remete os autos de noticia de contra ordenação, abaixo 

mencionados: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) Auto de noticia de contra ordenação nº 141/07, levantado contra a firma “Dorgaria Silvino & 

Arsénio Lda.”, em virtude do seu estabelecimento de armazém, sito na Avenida Parque de 

Campismo Lote 23 Loja A, Gafanha da Vagueira, possuir duas paletes de dez garrafas de gás 

liquefeito (butano e propano) perfazendo o total de vinte garrafas, no referido estabelecimento 

sem que possuísse licença para exploração/armazenamento de produtos de gás liquefeito; ---------- 

b) Auto de noticia de contra ordenação nº 140/07, levantado contra Arsénio Pimentel Nogueira, 

residente na Rua Principal, 114 – 4, Gafanha da Boa Hora, em virtude do seu estabelecimento de 

armazém, sito na Gafanha da Vagueira, Gafanha da Boa Hora, possuir duas paletes de dez 

garrafas de gás liquefeito (butano e propano) perfazendo o total de vinte garrafas, no referido 

estabelecimento sem que possuísse licença para exploração/armazenamento de produtos de gás 

liquefeito; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

c) Auto de noticia de contra ordenação nº 139/07, levantado contra a Gualdino Estêvão Freire 

Castro, residente na Rua Principal, 28, Gafanha da Vagueira, em virtude do seu estabelecimento 

de armazém, sito na Gafanha da Vagueira, Gafanha da Boa Hora, possuir duas paletes de dez 

garrafas de gás liquefeito (butano e propano) perfazendo o total de vinte garrafas, no referido 

estabelecimento sem que possuísse licença para exploração/armazenamento de produtos de gás 

liquefeito; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, registar e ordenar a instrução dos processos ao escrivão, 

já nomeado, Dr. Pedro Samagaio, relativamente aos autos de contra ordenação nºs 139/07, 140/07 e 141/07. --------- 

6 - 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, registar e ordenar a instrução do processo ao escrivão, já 

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

7 - JUNTA DE FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO DE VAGOS – ATRIBUIÇÃO DE SUBSIDIO – 

Presente o ofício da Junta de Freguesia de Santo António de Vagos, ofício nº 18, datado de 26/03/2007, a solicitar a 

atribuição de um subsídio, no valor de 21.000,00 €, destinado à aquisição do terreno, referente ao artigo n.º 32, da 

freguesia de Santo António de Vagos. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 21.000,00 €. ---------------- 

8 - MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO BAIRRO – PASSEIO CICLISTA – RATIFICAÇÃO – A Câmara 

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

17/07/07, que autorizou o “Passeio Ciclista”, no dia 22 de Julho do corrente mês. ----------------------------------------- 

9 - PROTOCOLO ENTRE O MUNICÍPIO DE VAGOS E A ESCOLA SECUNDÁRIA DE VAGOS – 

RATIFICAÇÃO – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ratificar assinatura do protocolo, efectuada 

pelo Sr. Presidente da Câmara, no dia 13/07/07, entre o Município de Vagos e a Escola Secundária de Vagos, com 

vista à animação da Praia da Vagueira, durante os fins de semana do mês de Julho de 2007, efectuada por dois 

alunos da referida escola. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DE VAGOS – A Câmara Municipal delibera, por 

unanimidade, autorizar o Sr. Presidente da Câmara a assinar o protocolo supramencionado, com vista à animação 

da Praia da Vagueira, durante o mês de Agosto efectuada por sete alunos da referida escola. ---------------------------- 

-------- Mais delibera a Câmara Municipal, de acordo com o previsto no protocolo, atribuir um subsídio à 

EPADRV- Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Vagos, na importância de 2.100,00 €. --- 

11 - PLANO NACIONAL DE LEITURA – PROTOCOLO – Seguidamente, foi presente o Protocolo a celebrar 

entre o Plano Nacional de Leitura e a Câmara Municipal de Vagos, com vista à dinamização de leitura no concelho, 

com as alterações introduzidas, após deliberação da Câmara Municipal de 26/01/2007. ---------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o protocolo com as alterações introduzidas e 

autorizar a Sr.ª Vereadora Dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha assiná-lo em nome do Município. --------------------- 

12 - CONTRATO DE ADJUDICAÇÃO DE CANAL DE TELEVISÃO CORPORATIVA E DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INSTALAÇÃO, DE GESTÃO DO CANAL E DE 

MANUTENÇÃO TÉCNICA – RATIFICAÇÃO – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ratificar a 

assinatura do contrato supramencionado, efectuada pelo Sr. Presidente da Câmara no dia 02/07/07. -------------------- 

13 - EDUARDO COSTA OLIVEIRA – OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA – Presente o requerimento de 



 
 
 
 
 
 

 

Eduardo Costa Oliveira, residente em Santo André de Vagos, para ocupação da via pública numa área de 4 m2 (4 

×1 m), durante os meses de Julho a Outubro de 2007, junto do seu estabelecimento denominado “Novidades e 

Brinquedos, Oliveira 2”, sito na Praia da Vagueira. ----------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido formulado pelo requerente, para ocupação 

de via pública, numa área de 4 m2 (4x1 metros), junto do seu estabelecimento denominado “ Novidades e 

Brinquedos, Oliveira 2”, devendo deixar livre para circulação de peões duas unidades de passagem, isto é, 1,60 

metros, durante os meses de Julho a Outubro de 2007. ------------------------------------------------------------------------- 

14 - FUNDO FINICIA – CRÉDITO LOCAL AO INVESTIMENTO – PROTOCOLO FINANCEIRO E DE 

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

VAGOS – REVOGAÇÃO DA DELIBERAÇÃO DE 14/07/2006 – Presente a proposta do Sr. Presidente da 

Câmara, a qual se transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

“1 - Após a deliberação da Câmara Municipal de Vagos, de 14/07/2006, suscitou-me dúvidas algumas das 

cláusulas do protocolo; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2 - Submetidas a discussão jurídica e apresentadas em proposta de reformulação ao EAPMEI, o mesmo 

rejeitou liminarmente qualquer alteração; --------------------------------------------------------------------------------- 

3 - Assim, não se procedeu à outorga do autorizado. -------------------------------------------------------------------- 

-------- Proponho pois, à Câmara Municipal de Vagos, que delibere, revogando a sua citada deliberação. -----------” 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar a proposta do Sr. Presidente, e revoga a sua 

deliberação de 14/07/2006. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

15 - JOETA CALDAS GAMA GONÇALVES – AUTOCARRO BAR – Retirar para esclarecimentos adicionais.  

16 - HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO – ELIZABETH FERREIRA COSTA 

– A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido formulado por Elizabeth Ferreira Costa, 

residente em Rua Principal, nº 175, Gafanha da Boa Hora, para que o seu estabelecimento de café, denominado 

“Café Elizabeth”, esteja aberto todos os dias da semana, das 19,00 às 04,00 horas, até 30/09/2007. --------------------- 

17 - HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO – VAGUEIRA BAR – 

ACTIVIDADES HOTELEIRAS, LDA – Presente o requerimento apresentado por Vagueira Bar - Actividades 

Hoteleiras, Lda., com sede na Avenida Claudino Santos Consta, na Praia da Vagueira, no qual solicitam, que o seu 

estabelecimento de café e snack bar, denominado “Pica Pau”, sito na referida avenida, esteja aberto todos os dias da 

semana, das 09,00 horas às 05,00 horas, até 30/09/2007. ----------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, autorizar o funcionamento excepcional do estabelecimento, 

fixando o horário de funcionamento do mesmo, das 09,00 horas às 04,00 horas dos dias seguintes, todos os dias da 

semana até 30/09/2007. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



  

18 - HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO – TROPIBURGUER – CAFÉ SNACK 

– BAR, LDA – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido formulado por Tropiburguer – 

Café Snack – Bar, Lda., com sede no Largo Parracho Branco, Praia da Vagueira, para que o seu estabelecimento de 

café e snack-bar, denominado “Tropiburguer – Café Snack – Bar, Lda.”, esteja aberto todos os dias da semana, das 

08,00 às 04,00 horas, até 30/09/2007. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

19 - HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO – MODELO CONTINENTE 

HIPERMECADOS, S.A. – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido formulado pela firma 

Modelo Continente Hipermercados, S.A., com estabelecimento na Estrada Nacional, 109, Vagos, para que o 

referido estabelecimento de comércio retalho, denominado “Modelo”, esteja aberto de segunda a sábado das 09,00 

às 22,00 horas, e domingos e feriados até às 13 horas, a partir de 26/07/2007 até 31/08/2007. ---------------------------  

20 - COMISSÃO ECONÓMICA PAROQUIAL DA GAFANHA DA BOA HORA – PEDIDO DE SUBSÍDIO 

– Retirado para esclarecimentos adicionais. -------------------------------------------------------------------------------------- 

21 - CEMITÉRIO DE RIO TINTO – AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA ALARGAMENTO DE 

CEMITÉRIOS – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, rectificar a sua deliberação de 8/06/2007, a 

folha 76, do presente livro de acta sobre em epígrafe “ Cemitério de Rio Tinto – Aquisição de terrenos para 

alargamentos de cemitérios”, fazendo constar da mesma que a aquisição do artigo 2455 da freguesia de Ouca, é 

efectuada a Manuel Maria Martins e não a Manuel Maria Henriques, conforme por lapso foi mencionado. ------------ 

22 - 9ª 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 9ª 

alteração do plano plurianual de investimentos que apresenta nos reforços o montante de 68.500,00 € e nas 

anulações o montante de 176.00,00 €, 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. ------------------------------------------------------ 

23 – 9ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO 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 9ª alteração ao 

orçamento da despesa que apresenta tanto nos reforços como nas anulações, o montante de 171.000,00 €, 

documento constituído por 2 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. ------------------------------------------------------------------------------------------- 



 
 
 
 
 
 

 

24 – GRUPO DESPORTIVO DE CALVÃO – PEDIDO DE SUBSÍDIO – Presente o ofício do Grupo 

Desportivo de Calvão, datado de 23/07/2007, a solicitar uma atribuição de um subsídio, no valor de 30.000,00 €, 

para obras de electrificação e vedação do campo de futebol de 7. ------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir o subsídio solicitado pela associação em epígrafe, 

no valor de 30.000,00 €, para obras de electrificação e vedação do campo de futebol 7, contra a apresentação de 

fotocópias dos documentos de despesas. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

25 – ASAE – AUTORIDADE DE SEGURANÇA ALIMENTAR E ECONÓMICA – PROCESSO DE 

CONTRA ORDENAÇÃO – Presente o ofício nº NUICO/001261/07.0.ECLSB, datado de 04/07/2007, levantado 

pela ASAE – Autoridade de Segurança Alimentar e Económica, contra Auto Quinta Feira – Reparação de 

Automóveis Unipessoal, Lda., com sede na Rua do Paraíso, Calvão, estabelecimento de prestação de serviços, 

(oficina de manutenção e reparação de veículos automóveis), por se encontrar em pleno funcionamento, sem que, 

para o efeito, possuísse a competente Licença de Utilização. ------------------------------------------------------------------ 

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

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

26 – ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS – LOTE 97 E 98 – DECLARAÇÃO DE RENUNCIA AOS 

DIREITOS DE REVERSÃO – RATIFICAÇÃO – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ratificar a 

declaração assinada pelo Sr. Vereador Dr. Carlos Neves, na qual a Câmara Municipal renuncia aos direitos de 

reversão sobre os lotes 97 e 98 da Zona Industrial de Vagos, solicitada pela firma Dormark, Lda., para efeitos de 

financiamento bancário. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

27 – ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS – LOTE 90 – DECLARAÇÃO DE RENUNCIA AOS DIREITOS DE 

REVERSÃO E CUMPRIMENTO DO PRAZO DE CONSTRUÇÃO – RATIFICAÇÃO – A Câmara 

Municipal delibera, por unanimidade, ratificar a declaração assinada pelo Sr. Vereador Dr. Carlos Neves, na qual a 

Câmara Municipal renuncia aos direitos de reversão sobre o lote da Zona Industrial de Vagos, e com relação ao 

mesmo lote, não será obrigatório o cumprimento do prazo de construção previsto no regulamento do Plano 

Pormenor da Zona Industrial de Vagos, uma vez que o referido lote se destina a futura ampliação de construção 

existente no lote 89, já propriedade da firma Clidecor – Soluções Integradas para Interiores, Lda. ---------------------- 

28 - 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 13/07/2007 a 

26/07/2007, cuja relação descriminada dos mesmos é dada aqui como inteiramente reproduzida e fica junto à 

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

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

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



  

-------- E quando eram cerca das 16,20 horas entrou na sala de reunião o Sr. Presidente da Câmara, passando a 

presidir à reunião. As deliberações que se seguem passam a contar com a participação e votação do Sr. Presidente. - 

B – OBRAS MUNICIPAIS 

1 - OBRAS DE BENEFICIAÇÃO NA IGREJA DE PONTE DE VAGOS – PROJECTO DE 

ARQUITECTURA – Presente o projecto de arquitectura das obras de “Beneficiação na Igreja de Ponte de Vagos”, 

a Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura e remete-lo às seguintes 

entidades: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

• Junta de Freguesia de Ponte de Vagos; --------------------------------------------------------------------------------- 

• Comissão de Arte Sacra da Diocese de Aveiro. ----------------------------------------------------------------------- 

2 – FORNECIMENTO DE TOUT-VENANT DE 1ª E 2.ª – CONSULTA PRÉVIA – Tendo em atenção o preço 

anormalmente alto da única proposta válida, atendendo aos preços de mercado e face às irregularidades constantes 

da consulta efectuada, a Câmara Municipal delibera, por unanimidade, que se anule o concurso, por consulta prévia, 

para o fornecimento mencionado em epigrafe, e se promova, com carácter de urgência novo concurso por consulta 

prévia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

C - OBRAS PARTICULARES 

1 – JOÃO CARLOS SARABANDO DIAMANTINO – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC.º N.º 29/07 – 

Presente o processo de informação prévia nº 29/07 de que é requerente João Carlos Sarabando Diamantino, 

residente na Rua Principal, nº 308, Vagos, que pretende construção de habitação colectiva e comercio, sita na Praia 

da Vagueira. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

condição da informação técnica, datada do dia 06/07/2007. -------------------------------------------------------------------- 

2 - LÚCIA DOS ANJOS MARQUES – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC.º N.º 85/07 – Presente o processo 

de informação prévia nº 85/07 de que é requerente Lúcia dos Anjos Marques, residente na Rua da Casa do Povo, nº 

56, Fonte Angeão, que pretende construção de uma moradia, anexos, garagem e arrumo, sito na Rua de Fonte 

Angeão. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

condições da informação técnica, datada do dia 05/07/2007. ------------------------------------------------------------------ 

3 - FERNANDO NUNES FARRECA – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC.º N.º 61/05 – Presente o processo 

de informação prévia nº 61/05 de que é requerente Fernando Nunes Farreca, residente na Rua Nossa Senhora dos 

Milagres, nº 58, freguesia de Oliveira de Frades, que pretende instalação de um “Take-Away”, na Gafanha da 

Vagueira, e ao mesmo tempo a requerer averbamento para nome do arrendatário do estabelecimento a firma 

Nutrivento – Take-Away, Lda., com sede na Gafanha da Vagueira. ---------------------------------------------------------- 

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



 
 
 
 
 
 

 

condições da informação técnica, datada do dia 06/07/2007. ------------------------------------------------------------------ 

4 - JOSÉ CARLOS VICENTE – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC.º N.º 81/07 – Presente o processo de 

informação prévia nº 81/07 de que é requerente José Carlos Vicente, residente na Rua da Caldeira nº 6, Aveiro, que 

pretende construção de moradia, anexos e muros, no lugar de Brejeira, freguesia de Vagos. ----------------------------- 

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

condições da informação técnica, datada do dia 06/07/2007. ------------------------------------------------------------------ 

5 - LÍDIA MARIA DE OLIVEIRA PORTASIO – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC.º N.º 84/07 – Presente o 

processo de informação prévia nº 84/07 de que é requerente Lídia Maria de Oliveira Portasio, residente na Rua 

Central nº 19, Covão do Lobo, que pretende construção de moradia, anexos e muros, no lugar de Moita, freguesia 

de Covão do Lobo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

condições da informação técnica, datada do dia 16/07/2007. ------------------------------------------------------------------ 

6 - FELISBELA BARREIRA BARRETO ALMEIDA – OBRAS PARTICULARES – PROC.º N.º 61/2007 – 

Presente o processo de obras particulares n.º 61/2007, de que é requerente Felisbela Barreira Barreto Almeida, 

residente na Rua do Comércio, 64, lugar de Moita, freguesia de Covão do Lobo, que requer a autorização para subir 

o muro de vedação, sito no mesmo lugar e freguesia. --------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aceitar a justificação da requerente, e autorizar a construção 

do muro com altura superior a 1,20 metros. -------------------------------------------------------------------------------------- 

7 - TIAGO ROCHA ALEXANDRE – OBRAS PARTICULARES – PROC.º N.º 28/2007 – Presente o processo 

de obras particulares n.º 28/2007, de que é requerente Tiago Rocha Alexandre, residente na Rua Principal, nº 2-B, 

Gafanha da Vagueira, que requer a autorização para construção de muros de vedação, no lugar de Lombomeão, 

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

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, remeter o processo ao Chefe de Divisão Jurídica, para 

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

8 - MANUEL DA SILVA DIAS E GLÓRIA DOS ANJOS ALVES ROCHA – CONSTRUÇÃO EM 

PARCELA A DESTACAR – PROC.º N.º 5/07 – Presente o processo de destaque nº 5/07, de que é requerente 

Manuel da Silva Dias e Glória dos Anjos Alves Rocha, a residirem na Estrada da Floresta, Gafanha da Boa Hora, 

que pretendem o destaque de uma parcela de terreno, situado entre a Estrada da Floresta e a Estrada de Alta Tensão, 

na Gafanha da Boa Hora. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

datada de 18/04/2007. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9 - FRANCISCO, OLIVEIRA E FERREIRA, CONSTRUÇÕES, LDA. – LOTEAMENTO URBANO – 



  

PROC.º N.º 1/06 – Presente o processo de loteamento nº 1/06, de que é requerente a firma Francisco, Oliveira e 

Ferreira, Construções, Lda., com sede na Rua Santo António, nº 60, lugar de Canto de Baixo, Ponte de Vagos, que 

pretende desistência do processo de loteamento, com referência ao terreno propriedade da empresa, sito na Rua dos 

Fiais, no lugar do Ervedal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aceitar a desistência do procedimento nos termos da 

informação técnica datada de 19/07/2007. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

10 - DUARTE SILVA PEREIRA – LOTEAMENTO URBANO – PROC.º N.º 2/07 – Presente o processo de 

loteamento nº 2/07, de que é requerente Duarte Silva Pereira, com residência na Rua da Gandara, nº 61, no lugar de 

Salgueiro, freguesia de Soza, que pretende o loteamento, de um terreno sito na Rua Direita, no mesmo lugar e 

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

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar as obras de urbanização, fixar a caução em 775,55 

€, e o prazo de execução das mesmas em 6 meses, de acordo com a informação técnica datada de 3/7/2007. ---------- 

11 - MARIA DONZÍLIA SIMÕES SANTOS E ROSA MARIA SIMÕES SANTOS – CONSTRUÇÃO EM 

PARCELA A DESTACAR – PROC.º N.º 21/06 – Presente o processo de destaque nº 21/06, de que são 

requerentes Maria Donzília Simões Santos e Rosa Maria Simões Santos, residentes, no lugar de Canto de Baixo, 

freguesia de Ponte de Vagos, que pretendem o destaque de uma parcela de terreno, sito em Canto de Baixo, 

freguesia de Ponte de Vagos, para construção de uma habitação. ------------------------------------------------------------- 

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido de destaque, nos termos da informação 

técnica datada de 09/11/2006. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12 - MÁRIO MIGUEL MATOS SARABANDO – CONSTRUÇÃO EM PARCELA A DESTACAR – 

PROC.º N.º 1/07 – Presente o processo de destaque nº 1/07, de que é requerente Mário Miguel Matos Sarabando, 

residente na Rua Principal, nº 223, 1º Dto., Gafanha da Boa Hora, que pretende autorização para o destaque de uma 

parcela de terreno, sito na Estrada Alta Tensão/Estrada da Floresta, freguesia de Gafanha da Boa Hora. --------------- 

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido de destaque, nos termos da informação 

técnica datada de14/05/2007. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

13 - CENTRO SOCIAL E BEM ESTAR DE OUCA – OBRAS PARTICULARES – PROC.º N.º 33/05 – 

ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA – Presente o processo de obras particulares n.º 33/05, de que é 

requerente o Centro Social e Bem Estar de Ouca, com sede na Rua da Igreja nº 38, sito na freguesia de Ouca, que 

pretende a isenção de pagamento de taxa relativamente à licença para o novo centro da instituição. -------------------- 

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

de 19/07/2007. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

14 – 1ª REVISÃO DO P.D.M – Presente a proposta da 1ª Revisão do P.D.M. de Vagos – Plano Director 

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



 
 
 
 
 
 

 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar a proposta, e submete-la a discussão pública. ------- 

E – EXTRAS – Apreciados os assuntos incluídos na Ordem do Dia da presente reunião, o Senhor Presidente da 

Câmara Municipal, informou a Câmara Municipal que era importante e urgente a apreciação e decisão sobre os 

assuntos a seguir mencionados, pelo que a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, que os mesmos fossem 

colocados à discussão. Tais assuntos passaram a ser de imediato objecto de deliberação nos termos do artº 83º, da 

Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ----------------------- 

1 - LÍDIA DOMINGUES ALMEIDA – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC.º N.º 97/07 – Presente o processo 

de informação prévia nº 97/07 de que é requerente Lídia Domingues Almeida, residente na Rua das Tapadinhas, 

nº2, Calvão, que pretende construir um imóvel comercial, habitacional e muros, localizado num terreno sito na 

referida rua. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

condições expressas da informação técnica, datada do dia 27/07/2007. ------------------------------------------------------ 

2 - CARRAMÃO – CONSTRUÇÕES E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, LDA. - INFORMAÇÃO 

PRÉVIA – PROC.º N.º 135/06 – Presente o processo de informação prévia nº 135/06 de que é requerente a firma 

Carramão – Construções e Investimentos Imobiliários, Lda., com sede na Rua Dr. Santos, n.º 59, lugar de Lomba, 

freguesia de Santo António de Vagos, que requer informação sobre a viabilidade de construção de duas habitações 

unifamiliares, em dois terrenos situados nas ruas de Cantanhede e Dr. Miguel Torga, em Vagos. ----------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar a referida informação prévia, devendo o projecto 

de arquitectura obedecer a todas as condições técnicas e rede viária para o local, conforme informação técnica de 

25/07/2007. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3 - JUNTA FREGUESIA DE PONTE DE VAGOS - PEDIDO DE SUBSÍDIO - Presente o ofício da Junta de 

Freguesia de Ponte de Vagos com referência 60 – P/2007, datado de 23/07/2007, a solicitar a atribuição de um 

subsídio, no valor de 33.880,00 €, destinado aos pagamentos referentes aos trabalhos de colocação de lancis e águas 

pluviais efectuados na Rua Principal de Carvalhais. ----------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 33.880,00 €, contra a 

apresentação da fotocópia de documentos de despesa. -------------------------------------------------------------------------- 

4 - JUNTA DE FREGUESIA DE OUCA – PEDIDO DE SUBSÍDIO – Presente o ofício da Junta de Freguesia 

de Ouca, datado de 16/07/2007, a solicitar a atribuição de um subsídio, no valor de 11.025,00 €, destinado ao 

pagamento as despesas relativas às obras de requalificação do espaço envolvente à Igreja de Rio Tinto, que incluem 

trabalhos de máquinas na preparação do respectivo piso, colocação de paralelos, lancil, calçada e manilhas. ---------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 11.025,00 €, para custear 

as despesas relativas às obras de requalificação do espaço envolvente à Igreja de Rio Tinto, contra a apresentação 



  

da fotocópia de documentos de despesa. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

5 - GRECAS – ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA, RECREATIVA E CULTURAL DE SANTO ANTÓNIO DE 

VAGOS – PEDIDO DE SUBSÍDIO – Presente o ofício da associação em epigrafe, datado de 1/07/2007, a 

solicitar a atribuição de um subsídio, no valor de 6.250,00 €, destinado à realização da VII Milha Urbana da Praia 

da Vagueira, a realizar no dia 04/08/2007. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 6.250,00 €, para a 

realização da VII Milha Urbana da Praia da Vagueira, no dia 04/08/2007. -------------------------------------------------- 

6 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR/AUXÍLIOS ECONÓMICOS – ESCOLAS DO 1º CICLO DO ENSINO 

BÁSICO DO CONCELHO DE VAGOS – ANO LECTIVO 2007/2008 – A Câmara Municipal delibera, por 

unanimidade, fixar em 45,00 € e 30,00 €, por aluno, o subsídio (auxílios económicos para aquisição de livros e 

material escolar) dos alunos da escola do 1º CEB, no ano lectivo de 2007/2008, para escalões A e B, 

respectivamente. Os alunos abrangidos pelo escalão “A” são 120 e pelo escalão “B” são 52, o que perfaz um total 

de 6960,00 € a pagar aos alunos abrangidos pelos dois escalões. -------------------------------------------------------------- 

-------- Mais delibera, a Câmara Municipal, que o pagamento seja efectuado mediante a apresentação de 

documentos de despesas de livros ou material escolar. ------------------------------------------------------------------------- 

-------- INTERVEÇÃO DO PÚBLICO – Dado que a reunião da Câmara Municipal é pública e encontrando-se na 

sala o Sr. Alírio de Matos, residente em Vagos, foi dada a palavra ao mesmo. ---------------------------------------------- 

-------- O Sr. Alírio de Matos disse informou que as lombas que foram na Rua Dr. João Rocha (Estrada dos Cardais) 

não são as mais convenientes para o local, uma vez que não fazem diminuir substancialmente a velocidade a que 

circulam as viaturas naquela rua. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Perguntou, ainda, porque razão não é colocada uma placa indicativa do início do concelho de Vagos, no 

limite do concelho de Ílhavo, na referida Rua Dr. João Rocha, já que em outras entradas e saídas da vila existem 

placas com essa indicação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Sugeriu que a Câmara Municipal mande executar um busto do Sr. António Lúcio Vidal e o coloque junto 

Avenida com o seu nome, existente na vila de Vagos, uma vez que em 2007 se completam 65 anos da sua morte. --- 

-------- Ao referido senhor foram dados os devidos esclarecimentos. --------------------------------------------------------- 

--------- 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 trinta minutos. ----------------------------------------------------------------------- 


