
 

 

ACTA Nº 14 

Acta da Reunião Ordinária do dia 28 de Julho de 2006 

--------- No dia 28 de Julho de 2006, pelas catorze horas e quarenta minutos, no Edifício dos Paços do Concelho de 

Vagos, na Sala de Reuniões, reuniu ordinariamente, em sessão pública, a Câmara Municipal, sob a presidência do 

Senhor Presidente da Câmara, Dr. Rui Miguel Rocha da Cruz, com a presença dos Senhores Vereadores, Drª Albina 

Maria de Oliveira Rocha, Dr. Manuel Augusto da Silva Frade, senhor Fernando Ferreira Capela, Engenheiro Vitor 

Oliveira Santos e Dr. Marco António Ferreira Domingues. Assistiu à reunião o Senhor Francisco José Domingues 

Camarneiro, Chefe de Secção. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

de 14 de Julho de 2006. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ORDEM DO DIA 

A - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 

1 - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA - Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 27de 

Julho de 2006, o qual acusa um saldo em dinheiro de 566 939,90 €, a Câmara Municipal dele tomou 

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

2 – OLIVEIRA E MATIAS, PASTELARIA E PIZARIA, LDA – HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO 

ESTABELECIMENTO “ MR RENNY” – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido 

formulado pela firma Oliveira e Matias, Pastelaria e Pizzaria, Lda., com sede na Rua Principal, no lugar de Ponte de 

Vagos, para que o seu estabelecimento denominado “Mr. Renny”, sito na referida rua e lugar, esteja aberto todos os 

dias da semana, na época balnear/2006, até 30 de Setembro de 2006.--------------------------------------------------------- 

3 – FRANCISCO JOSÉ ABREU DA ROCHA – LICENÇA DE OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA – 

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

datado do dia 12 de Julho de 2006, que deferiu o pedido do Sr. Francisco José Abreu da Rocha residente na Rua 

Direita, Quinta do Picado, para ocupação da via pública, com uma roulotte, com a área de 6m2, nas traseiras do 

Posto de Turismo da Praia da Vagueira, no período de 15 de Julho a 15 de Setembro de 2006, para complemento da 

sua actividade (trem infantil). ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4 – AUGUSTO FERREIRA POLÓNIO – LICENÇA DE OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA - 

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

datado do dia 12 de Julho de 2006, o qual deferiu o pedido formulado pelo Sr. Augusto Ferreira Polónio,  residente 

na  Urbanização Quinta da Boa-Hora – Praia da Vagueira, para ocupação da via pública, com um contentor, com a 

área de 16m2, nas traseiras do Posto de Turismo da Praia da Vagueira, no período de 01 de Agosto a 30 de 

Setembro de 2006, para complemento da sua actividade (mini-viaturas). ---------------------------------------------------- 

5 – ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VAGOS – INCÊNDIOS FLORESTAIS 2006 – 

SUBSÍDIO EXTRAORDINÁRIO – Presente o ofício nº 168, datado do dia 17 de Julho de 2006, da Associação 

mencionada em epígrafe, a solicitar um subsídio extraordinário para assegurar o funcionamento de uma outra 

equipa de combate a incêndios, com a área de actuação restrita ao Município de Vagos, a qual só funcionará quando 

a equipa financiada pelo SNBPC se encontrar fora, por ordem do CDOS de Aveiro, para a época de maior risco 



  

para os incêndios florestais.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio extraordinário, no valor de 10.000 €. 

6 – GUARDA NACIONAL REPUBLICANA – AUTO DE NOTÍCIA DE CONTRA-ORDENAÇÃO Nº 

145/06 - Presente o auto de notícia de contra-ordenação nº 145/06, levantado pela Equipa de Protecção da Natureza 

e Ambiente da G.N.R. de Aveiro, contra António Salomão de Figueiredo, residente em Rua de Soalheiro, nº 3 – 

3460 – Vártea do Lobão – Tondela, por se encontrar com o seu veículo Mitsubishi, de matrícula 37-79-IF, com 

sinais claros de prática de caravanismo, nomeadamente a existência de um toldo esticado, no local de 

estacionamento, no topo norte, na Praia da Vagueira.----------------------------------------------------------------------------

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

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

7 – MUNICÍPIO DE AVEIRO – PASSEIO CICLOTURÍSTICO DA FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL 

DE OLIVEIRINHA – RATIFICAÇÃO -  A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ratificar o despacho 

do Sr. Vereador Dr. Carlos Neves, datado do dia 12 de Julho de 2006, que autorizou a passagem pelo concelho de 

Vagos do “Passeio Cicloturístico da Fábrica da Igreja Paroquial de Oliveirinha, que irá decorrer no próximo dia 30 

de Julho de 2006.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8 – ESCOLA PROFISSIONAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DE VAGOS – 

CEDÊNCIA DE TERRENO - A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ceder à EPADRV, nos termos do 

Plano de Pormenor da Boa-Hora, das parcelas 1 e 2, pelo tempo que a Associação existir e enquanto se mantiver o 

uso definido no Plano de Pormenor, revertendo a favor da Câmara Municipal de Vagos, a posse e uso daquelas 

parcelas, se a instituição se extinguir ou o uso a que se destina for alterado. ------------------------------------------------

--------- Mais se delibera, unanimemente, dar sem efeito as anteriores deliberações da Câmara Municipal sobre o 

assunto, por não coincidentes com o Plano de Pormenor da Gafanha da Boa-Hora aprovado, e remeter à Assembleia 

Municipal para superior aprovação. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

9 – JUNTA DE FREGUESIA DE OUCA – PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO – Presente o ofício da 

Junta de Freguesia, em epígrafe, datado do dia 12 de Julho de 2006, a solicitar um subsídio para liquidação de 

facturas, as quais são referentes a serviços mandados efectuar pelo anterior executivo, e que não constaram da 

relação enviada à Câmara Municipal, em 07/02/2006, uma vez que foram emitidas após tomada de posse do actual 

executivo da Junta de Freguesia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir um subsídio à Junta de Freguesia de Ouca, no 

valor de 2.692,10 €, por quanto o presente pedido se reporta a despesas efectuadas no ano de 2005 e só agora 

apresentadas para cobrança. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

10 – JUNTA DE FREGUESIA DE PONTE DE VAGOS – SOLICITA APOIO FINANCEIRO – Presente o 

ofício nº 83-P/2006, da Junta de Freguesia, em epígrafe, datado de 14 de Julho de 2006, a solicitar um subsídio 

destinado à compra de equipamento para realização da Festa da Pinha, na Freguesia de Ponte de Vagos. --------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, que para efeitos de aquisição de equipamentos definitivos 

para a “Festa da Pinha” que se realiza anualmente na Freguesia de Ponte de Vagos, atribuir, extraordinariamente, 

um subsídio no valor de 2.907,02 €. -----------------------------------------------------------------------------------------------

11 – ESCOLA PROFISSIONAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DE VAGOS – 

CEDÊNCIA DE TERRENOS PARA CULTIVO – Presentes os ofícios nºs 341/06 e 407/06, datados, 



  

respectivamente, dos dias 09/06/2006 e 17/07/2006, da Escola em epígrafe, a solicitar a cedência de terrenos para 

cultivo e a sua delimitação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal de Vagos considera que: -------------------------------------------------------------------------

--------- 1) – A EPADRV é uma instituição de interesse Municipal e de utilidade pública; -------------------------------- 

--------- 2) – A Câmara Municipal cedeu-lhe a posse e o uso, nos termos do Plano de Pormenor em vigor de 2 

parcelas de terreno que para ela se destinavam para efeitos de construção, de um estabelecimento de ensino, de 

cariz técnico-profissional, destinado ao ensino de cursos relacionados com a agricultura; -------------------------------- 

--------- 3) – A mesma, por intermédio e financiamento do Ministério da Educação, aí procedeu à construção de 

vários equipamentos donde constam, nomeadamente, a escola, estábulo, centro equestre, armazém de máquinas e 

alfaias agrícolas, posto de vendagem de produtos agrícolas e zona de campos de cultivo e estufas; --------------------- 

--------- 4) – Que pretende agora aumentar a área de cultivo, promovendo o aumento de receitas próprias da 

instituição, pela venda desses produtos de produção controlada ou biológica; ---------------------------------------------- 

--------- 5) – Que esta produção controlada ou biológica, de produtos agrícolas faz parte do programa de expansão 

de cursos da escola, proporcionando aos alunos vivências e experiências práticas daquilo que é leccionado em 

curso; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- 6) – Porquanto a expansão se faz para áreas sem povoamentos florestais relevantes e carece da colocação de 

inertes, cujo solo é mais adequado e de maior capacidade e uso agrícola; --------------------------------------------------- 

--------- 7) – Considerando que a presente pretensão se insere nos limites do Plano de Pormenor e não contende com 

áreas de REN (Reserva Ecológica Nacional), nem com áreas afectas ao Regime Florestal. -------------------------------

--------- A Câmara Municipal de Vagos delibera, por unanimidade, e manifesto interesse público, autorizar nas 

condições supra descritas, o alargamento da área de cultivo e o uso daqueles solos para esse fim, de acordo com a 

planta anexa à presente acta, que aqui se dá como inteiramente reproduzida. ----------------------------------------------- 

12 – AMÉRICO AUGUSTO QUINTAS E ESPOSA MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS GENIO 

QUINTAS – AUTO DE EXPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, 

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

13 – ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA AMIGOS DA LAVANDEIRA – PEDIDO DE APOIO –  

A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, retirar este ponto da ordem de trabalhos, por necessitar de 

esclarecimentos adicionais.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

BÁSICO DO CONCELHO DE VAGOS – ANO LECTIVO 2006/2007 – A Câmara Municipal delibera, por 

unanimidade, fixar em 40,00 € e 25,00 €, por aluno, o subsídio (auxílios económicos para aquisição de livros e 

material escolar) dos alunos da escola do 1º CEB, no ano lectivo de 2006/2007, para escalões A e B, 

respectivamente. Os alunos abrangidos pelo escalão “A” são 124 e pelo escalão “B” são 55, o que perfaz um total 

de 6.335,00 € a pagar aos alunos abrangidos pelos dois escalões. ------------------------------------------------------------- 

15 – LÚCIA MARIA DE JESUS PINHO – SOLICITA O TRANSPORTE DE SUA FILHA JÉSSICA PARA 

O CASCI DE ÍLHAVO – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, retirar este ponto da Ordem de 

Trabalhos, por necessitar de esclarecimentos adicionais relativos aos custos do transporte solicitado. ------------------

16 – FERNANDA ISABEL DE JESUS DOS SANTOS – SOLICITA O TRANSPORTE DE RUI FILIPE 

SILVA, PARA O CASCI DE ÍLHAVO - A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, retirar este ponto da 



  

Ordem de Trabalhos, por necessitar de esclarecimentos adicionais relativos aos custos do transporte solicitado.------

17 – MARIA DO ROSÁRIO SILVA PINTO – SOLICITA O TRANSPORTE DE SUA FILHA, ANA RITA, 

PARA O CASCI DE ÍLHAVO – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, retirar este ponto da Ordem de 

Trabalhos, por necessitar de esclarecimentos adicionais relativos aos custos do transporte solicitado. ------------------ 

18 – RUI MANUEL PINHO MARQUES – ACIDENTE VIAÇÃO NA EN 335 – Presente cópia do ofício desta 

Câmara Municipal, datado do dia 19 de Maio de 2006, dirigido ao Sr. Rui Manuel Pinho Marques a notificá-lo da 

deliberação da Câmara Municipal de Vagos, realizada no dia 12 de Maio de 2006, relativamente à indemnização 

por acidente, por ele solicitada, a 20/01/2006. ------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, e nos termos das informações técnicas, datadas do dia 03 

de Março de 2006, indeferir o pedido de indemnização solicitado, uma vez que o requerente, Sr. Rui Manuel Pinho 

Marques, não apresentou razões que mudassem os pressupostos que presidiram à intenção de indeferir, mantendo-

se pois aqueles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera ainda, por unanimidade, notificar o requerente, Sr. Rui Manuel Pinho 

Marques, do indeferimento do seu pedido. ----------------------------------------------------------------------------------------

19 – LUCINDA DA ENCARNAÇÃO REGALADO – PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO - Presente cópia do 

ofício desta Câmara Municipal, datado do dia 05 de Abril de 2006, dirigido à Sra. Lucinda da Encarnação Regalado 

a notificá-la da deliberação da reunião da Câmara Municipal de Vagos, realizada no dia 24 de Março de 2006, 

relativamente ao seu pedido de indemnização por acidente.--------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, e nos termos das informações técnicas, indeferir o pedido 

de indemnização solicitado, uma vez que a requerente, Sra. Lucinda da Encarnação Regalado, não apresentou 

razões que mudassem os pressupostos que presidiram à intenção de indeferir, mantendo-se pois aqueles. -------------

---------- Mais delibera a Câmara Municipal notificar a requerente, em epígrafe, do indeferimento do seu pedido. ---

20 – 8 ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA – RATIFICAÇÃO – Nos termos do disposto na 

alínea d) do nº 2 do artigo 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 

que apresenta tanto nas anulações como nas inscrições, o montante de 294.500,00 €, 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 artigo 5º do Decreto-Lei nº 45362, de 21 de Novembro de 1963, na 

redacção do Decreto-Lei nº 334/82, de 19 de Agosto, vai ficar aqui arquivado na pasta anexa ao presente Livro de 

Actas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

21 - 7ª ALTERAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTO – RATIFICAÇÃO – Nos termos da 

alínea d) do nº 2 do artigo 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 7ª alteração ao Plano 

Plurianual de Investimentos que apresenta, tanto nas inscrições como nas anulações, o montante de 224.500,00 €, 

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 artigo 5º do Decreto-Lei nº 

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

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

22 – AQUISIÇÃO DE LIVROS – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, à excepção da compra do livro 



  

“As vinhas da minha memória”, contos de Armor Pires Mota, Roble Azul Editores, em que o Sr. Presidente da 

Câmara não esteve presente, adquirir os seguintes livros, de acordo com a lista anexa. -----------------------------------

23 – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS NA ÁREA DA CULTURA E ACÇÃO SOCIAL – Uma vez que todos os 

pedidos das instituições ora a contemplar, cumprem o estipulado no Regulamento Municipal de Atribuição de 

Subsídios, a Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir às instituições abaixo descritas, os seguintes 

subsídios: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Corpo Nacional de Escutas – Agrupamento 911 de Santa Catarina e outras Associações – aquisição de 

material – fotocopiadora e retroprojector – 1.000,00 €; -------------------------------------------------------------------------

--------- Conferência Vicentina de Nossa Senhora de Vagos – 1.000,00 €; ---------------------------------------------------

--------- Associação de Solidariedade Social de Santo André de Vagos – Actividades Pedagógicas na EPADRV, 

para ATL -  3.300,00€; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Santa Catarina – 1.775,00 €; -----------------------------------------

--------- Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Calvão – 5.500,00 €; ---------------------------------------------------

--------- Grupo Folclórico de Santo António de Vagos – Festival do Moliceiro e da Vagueira – 6.500,00 €. -----------

24 – EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR – ACORDO DE COOPERAÇÃO – Presente o acordo de cooperação 

elaborado entre o Município de Vagos e as Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS’s), do concelho 

de Vagos, relativamente ao programa de Expansão e Desenvolvimento da Educação da Rede Pré-Escolar, de acordo 

com os princípios consagrados na Lei 5/97, de 10 de Fevereiro (Lei Quadro da Educação Pré-Escolar) e no 

Decreto-Lei nº 147/97, de 11 de Junho. -------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, autorizar o Sr. Presidente da Câmara Municipal, Dr. Rui 

Miguel Rocha da Cruz, a outorgar o presente acordo de cooperação. ---------------------------------------------------------

25 – PROGRAMA DE GENERALIZAÇÕES DO ENSINO DE INGLÊS E OUTRAS ACTIVIDADES E 

ENRIQUECIMENTO CURRICULAR DO ENSINO BÁSICO – DOCUMENTO ORIENTADOR 

(MINUTA) – ACORDO DE COLABORAÇÃO (MINUTA) – PROTOCOLO DE PARCERIA (MINUTA) – 

Presente o Programa de Generalizações do Ensino de Inglês e outras actividades e enriquecimento curricular do 

Ensino Básico, minuta do documento do orientador, minuta do Acordo de Colaboração, minuta do Protocolo de 

Parceria. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal tomou conhecimento do Programa de Generalizações do Ensino de Inglês e outras 

Actividades e Enriquecimento curricular do Ensino Básico, e delibera, por unanimidade, aprovar o Documento do 

Orientador e autorizou o Sr. Presidente da Câmara Municipal a subscrever o acordo de colaboração e a proceder à 

assinatura do acordo de parceria. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

26 – MARIA ELISABETE MARQUES TAVARES BOTELHO, NA QUALIDADE DE MORDOMA DA 

COMISSÃO DE FESTAS EM HONRA DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO – PEDIDO DE 

INTERRUPÇÃO DE TRÂNSITO – RATIFICAÇÃO – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, 

ratificar o despacho do Sr. Vereador Dr. Carlos Manuel Simões das Neves, datado do dia 24 de Julho de 2006, que 

deferiu o pedido de interrupção de trânsito, nos dias 15 e 16 de Agosto de 2006, na Rua Dr. João Rocha, Freguesia 

de Fonte de Angeão, das 22:00 horas às 02:00 horas, para realização dos festejos em honra de Nossa Senhora do 

Livramento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27 – FERNANDO SÉRGIO DE JESUS LANCHA, NA QUALIDADE DE MEMBRO DA COMISSÃO DE 



  

FESTAS DA GÂNDARA – PEDIDO DE INTERRUPÇÃO DE TRÂNSITO – RATIFICAÇÃO – A Câmara 

Municipal delibera, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Vereador Dr. Carlos Manuel Simões das Neves, 

datado do dia 26 de Julho de 2006, que deferiu o pedido de interrupção de trânsito, nos dias 19 e 20 de Agosto de 

2006, na Rua da Escola, do lugar de Gândara, freguesia de Fonte de Angeão, para realização dos festejos do lugar 

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

28 – JHONY JAVIER SEROTO PINHO, NA QUALIDADE DE MORDOMO DA COMISSÃO DE FESTAS 

EM HONRA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO – PEDIDO DE INTERRUPÇÃO DE TRÂNSITO – 

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

Carlos Manuel Simões das Neves, datado do dia 26 de Julho de 2006, que deferiu o pedido de interrupção de 

trânsito, nos dias 14, 15, 16, 17 e 18 de Agosto de 2006, na Rua da Igreja, das 22:00 horas às 02:00 horas, para 

realização dos festejos em honra de Nossa Senhora do Rosário, na Freguesia e lugar de Calvão. ------------------------

29 – FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE PONTE DE VAGOS – PEDIDO DE 

INTERRUPÇÃO DE TRÂNSITO – RATIFICAÇÃO - A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ratificar 

o despacho do Sr. Vereador, Dr. Carlos Manuel Simões das Neves, datado do dia 26 de Julho de 2006, que deferiu 

o pedido de interrupção de trânsito, nos dias 28, 29 e 30 de Julho, 13 de Agosto e 8, 9, 10 e 11 de Setembro de 

2006, nas Ruas Armando Santos Neto, e do Progresso, das 11:00 horas do dia 28 de Julho, às 24:00 horas do dia 30 

de Julho, das 22:00 horas às 03:00 horas, nos restantes dias, para realização dos festejos em honra de Nossa 

Senhora da Luz, freguesia de Ponte de Vagos. -----------------------------------------------------------------------------------

30 - JORGE MIGUEL TAVARES GONÇALVES, NA QUALIDADE DE MORDOMO DA COMISSÃO DE 

FESTAS EM HONRA DE NOSSA SENHORA DA SAÚDE – PEDIDO DE INTERRUPÇÃO DE 

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

Vereador, Fernando Ferreira Capela, datado do dia 19 de Julho de 2006, que deferiu o pedido de interrupção de 

trânsito, nos dias 6 e 7 de Agosto de 2006, nas ruas que circundam a Capela, das 21:00 horas às 03:00 horas, para 

realização dos festejos em honra de Nossa Senhora da Saúde, no lugar de Parada de Cima, freguesia de Fonte de 

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

31 – MANUEL RIBEIRO DA SILVA NOVO, NA QUALIDADE DE JUIZ DA COMISSÃO DE FESTAS 

EM HONRA DE NOSSA SENHORA DO PILAR – PEDIDO DE INTERRUPÇÃO DE TRÂNSITO – 

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

Fernando Ferreira Capela, datado do dia 19 de Julho de 2006, que deferiu o pedido de interrupção de trânsito, nos 

dias 15, 16 e 17 de Agosto de 2006, na Rua Direita, das 22:00 horas às 02:00 horas, para realização dos festejos em 

honra de Nossa Senhora do Pilar, no lugar de Lavandeira, freguesia de Sôsa. -----------------------------------------------

32 – GRECAS – ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA, RECREATIVA E CULTURAL DE SANTO ANTÓNIO 

DE VAGOS – APRESENTAÇÃO DA VI MILHA URBANA DA PRAIA DA VAGUEIRA – PEDIDO DE 

SUBSÍDIO – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, retirar este ponto da Ordem de Trabalhos por 

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

33 – TONY RICHARD DE OLIVEIRA ALMEIDA – INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE – Presente o 

ofício do Sr. Tony Richard de Oliveira Almeida, a solicitar uma indemnização por acidente ocorrido no dia 07 de 

Fevereiro de 2006, na estrada que liga o Boco à Carregosa, num buraco localizado próximo da sinalização vertical 

de “STOP”, no cruzamento da Carregosa. ----------------------------------------------------------------------------------------



  

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, indemnizar o requerente, no valor de 191,76 €, mais IVA, 

mediante a apresentação do respectivo recibo de pagamento. ------------------------------------------------------------------

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

SUPERIOR ESTAGIÁRIO, DA CARREIRA DE ENGENHEIRO CIVIL, DO GRUPO DE PESSOAL 

TÉCNICO SUPERIOR – LISTA DE CLASSIFICAÇÃO FINAL – HOMOLOGAÇÃO – Presente o processo 

de concurso supramencionado bem como a Acta Relatório de Júri nº 9, que contém a lista de classificação final que 

se transcreve: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- 1º - José António Martins Silvestre – 16,38 Valores; ------------------------------------------------------------------

--------- 2º - Susana Cristina Amaral Catalão – 13,50 Valores; -----------------------------------------------------------------

--------- 3º - Vítor Miguel Cerca de Almeida – 10,28 Valores; -----------------------------------------------------------------

--------- 4º - Bruno João Melo Sousa Tenente Póvoa – 6,38 Valores; ---------------------------------------------------------

--------- 5º - Hélio Ribau das Neves – 5,20 Valores; -----------------------------------------------------------------------------

--------- 6º - Daniela Cristina Capão Frederico – 5,10 Valores. ----------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, homologar a acta, bem como a lista de classificação final.- 

35 – PROJECTO DE REGULAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE 

VAGOS – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o presente projecto de regulamento e submetê-

lo a consulta pública. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

36 - 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 14/07/2006 a 

27/07/2006, cuja relação discriminada dos mesmos é dada aqui como inteiramente reproduzida junto à minuta da 

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

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

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

B – OBRAS MUNICIPAIS 

1 – DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS NA AVENIDA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE 

VAGOS, PROCESSO Nº 6.2.2 – 5/2000 – AUTO DE RECEPÇÃO DEFINITIVO - Presente a informação 

técnica, datada do dia 07 de Julho de 2006, que anexa o auto de recepção definitiva da obra “Drenagem de Águas 

Residuais na Avenida dos Bombeiros Voluntários de Vagos”.-----------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, homologar o auto de recepção definitivo da obra em 

epígrafe. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 – DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS EM VAGOS, PROCESSO Nº 6.2.2 – 5/2000 – AUTO DE 

RECEPÇÃO PROVISÓRIO E CONTA FINAL DE EMPREITADA - Presente a informação técnica, datada do 

dia 17 de Julho de 2006, que anexa o auto de recepção provisório e conta final da empreitada da obra “Drenagem de 

Águas Residuais em Vagos”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, homologar o auto de recepção provisório e a conta final de 

empreitada, em epígrafe. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3 – CONSTRUÇÃO DO RESERVATÓRIO DO COVÃO DO LOBO E CONDUTA ADUTORA, 

PROCESSO Nº 6.2.2 – 6/2002 – AUTO DE RECEPÇÃO PROVISÓRIO - Presente a informação técnica, 

datada do dia 11 de Janeiro de 2006, que anexa o auto de recepção provisório da obra “Construção do Reservatório 



  

do Covão do Lobo e Conduta Adutora”. ------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, homologar o auto de recepção provisório da obra em 

epígrafe. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4 – ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA EM 591 E EM 598, PROCESSO Nº 6.2.2 – 21/2004 CONTA FINAL DE 

EMPREITADA – Presente a informação técnica, datada do dia 18 de Julho de 2006, que anexa a Conta Final de 

Empreitada da Iluminação Pública da EM 591 e EM 598. ---------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, homologar a Conta Final de Empreitada, em epígrafe. ----- 

5 – ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA EM 585 E EM 594, PROCESSO Nº 6.2.2 – 22/2004 – CONTA FINAL DE 

EMPREITADA – Presente informação técnica, datada do dia 18 de Julho de 2006, que anexa Conta Final da 

Empreitada de Iluminação Pública da EM 585 e EM 594. ---------------------------------------------------------------------

---------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, homologar a Conta Final de Empreitada, em epígrafe. ---- 

C - OBRAS PARTICULARES 

1 – HIPER LITORAL AGRÍCOLA – COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA AGRICULTURA, LDA. – 

INFORMAÇÃO PRÉVIA SOBRE A POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DE 

ARMAZÉM EXISTENTE – PROCESSO Nº 70/06 – RATIFICAÇÃO - Presente o processo nº 70/06, de que é 

requerente a firma Hiper Litoral – Comércio para a Agricultura, Lda., com sede na Zona Industrial de Aveiro em 

Albergaria-à-Velha, a qual pretende instalar, num armazém existente na EN 333, lugar e freguesia de Ouca, um 

comércio a retalho de alimentos para animais e de fertilizantes para a agricultura e produtos fitossanitários, o qual 

foi deferido por despacho do Sr. Presidente da Câmara, datado do dia 20/07/2006, nas condições que vierem a ser 

impostas, pelos pareceres das entidades, AS, SNBPC e Autoridade Sanitária Municipal.----------------------------------

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

datado do dia 20/07/2006. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 – MARIA DE FÁTIMA COSTA ANTÓNIO – INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 

UMA MORADIA UNIFAMILIAR E MUROS - PROC. Nº 43/06 – Presente o processo de informação prévia nº  

43/06, de que é requerente Maria de Fátima Costa António, residente na localidade de Cabecinhas, freguesia de 

Calvão, que pretende informação prévia para a construção de uma moradia unifamiliar e muros, sito na Rua de São 

Pedro, lugar de Cabecinhas e freguesia de Calvão.-------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar a presente informação prévia, nos termos e 

condições da informação técnica datada do dia 2 de Junho de 2006. ---------------------------------------------------------

3 – JOSÉ MANUEL SANTOS PEREIRA - INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA CONSTRUÇÃO DE UM 

CAFÉ/SNACK BAR – PROC. Nº 176/05 - Presente o processo de  informação  prévia  nº 176/05, de que é 

requerente José Manuel Santos Pereira, residente na Avenida Claudino Santos Costa, Gafanha da Boa-Hora, que 

pretende informação prévia para a alteração do estabelecimento comercial e instalação/construção de um café/snack 

Bar, sito na Rua e freguesia em epígrafe.------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar nos termos e condições da informação técnica, 

datada do dia 2 de Janeiro de 2006. ------------------------------------------------------------------------------------------------

4 – TONY FERNANDO SILVA NETO – INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA 

MORADIA EM PARCELA A DESTACAR - PROC. Nº 67/06 – Presente o processo de informação prévia nº 

67/06, de que é requerente Tony Fernando Silva Neto, residente na Rua das Tapadinhas, no lugar e freguesia de 



  

Calvão, que pretende informação prévia para a construção de uma moradia em parcela a destacar, sita na Travessa 

das Escolas, Canto de Calvão, freguesia de Calvão. ----------------------------------------------------------------------------- 

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar nos termos e condições da informação técnica, 

datada do dia 17 de Julho de 2006. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

5 – MANUEL DORINDO SANTOS TOMÉ – INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA 

HABITAÇÃO, ANEXOS E MUROS - PROCº Nº 96/06 – Presente o processo de informação prévia nº 96/06, de 

que é requerente, Manuel Dorindo Santos Tomé, residente na Rua Principal, no lugar de Andal, Freguesia de Santa 

Catarina, que pretende informação prévia para a construção de uma habitação, anexos e muros, numa propriedade 

localizada na referida Rua, lugar e freguesia.-------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir a informação prévia, nas seguintes condições: ------

--------- Os muros de vedação devem ser implantados nos termos da Lei, uma vez que cumpre integralmente o 

Plano Director Municipal e demais legislação em vigor-------------------------------------------------------------------------

6 – LÚCIA ISABEL SANTOS PEREIRA – INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA 

MORADIA – PROC. Nº 93/06 – Presente o processo de informação prévia nº 93/06, de que é requerente Lúcia 

Isabel Santos Pereira, residente na Rua do Norte, lugar do Ervedal, freguesia de Santo André de Vagos, que 

pretende informação prévia para construção de uma moradia, num terreno sito no referido lugar e freguesia.----------

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

e condições de informação técnica, datada do dia 11 de Julho de 2006. ------------------------------------------------------ 

7 – HENRY JOSÉ SILVA SIMÕES – INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA A CONSTRUÇÃO DE MORADIA, 

ANEXOS E MUROS – PROCº Nº 53/06 - Presente o processo de informação prévia nº 53/06 de que é requerente 

Henry José Silva Simões, residente na Rua do Fontenário, lugar de Lombomeão, freguesia de Vagos, que pretende 

informação prévia para a construção de uma moradia, anexos e muros, num terreno sito na Rua Padre Joaquim da 

Rocha, lugar de Lombomeão, freguesia de Vagos.------------------------------------------------------------------------------- 

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

e condições da informação técnica, datada do dia 30 de Junho de 2006. ----------------------------------------------------- 

8 – ARMANDO VIANA, LDA. – INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA LOTEAMENTO DE TERRENO - 

PROCº Nº 73/06 – Presente o processo de informação prévia nº 73/06, de que é requerente a firma Armando 

Viana, Lda., com sede na Rua Dr. Mendes Correia Pai, em Vagos, que pretende informação prévia para loteamento 

de um terreno sito no lugar de Salgueiro.------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

e condições da informação técnica datada do dia 19/06/2006 e proceder à notificação do proprietário do terreno em 

causa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

E – EXTRAS   

1- LICÍNIA MARGARIDA ROCHA VIDAL – INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA 

MORADIA E DESTAQUE DE TERRENO – Presente o processo de informação prévia nº 50/06, de que é 

requerente Licínia Margarida Rocha Vidal, residente na Rua das Escolas, em Lombomeão, freguesia de Vagos, que 

pretende informação prévia para a construção de uma moradia e respectivo destaque, num terreno sito na vila e 

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

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar a presente informação prévia, nos termos e 



  

condições da informação técnica, datada do dia 28/07/2006. ------------------------------------------------------------------ 

2 – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DA SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL NA PRACETA DA 

QUINTA DA BOA-HORA, PRAIA DA VAGUEIRA PARA VIGORAR DURANTE O PERÍODO 

BALNEAR, ATÉ 15 DE SETEMBRO DE 2006 – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar a 

proposta de alteração da sinalização vertical e horizontal, na Praceta da Quinta da Boa-Hora, na Praia da Vagueira, 

para vigorar durante o período balnear, até 15 de Setembro de 2006. --------------------------------------------------------- 

3 – OCUPAÇÃO ADMINISTRATIVA DE TERRENOS NA FREGUESIA DE SANTO ANDRÉ DE 

VAGOS, PARA CONSTRUÇÃO DE NOVOS ARMAZÉNS MUNICIPAIS – Seguidamente a Câmara 

Municipal deliberou, por unanimidade, proceder à ocupação administrativa das seguintes parcelas de terreno, sitas 

na freguesia de Santo André de Vagos: -------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A João Capela Simões e mulher, Rosa da Conceição Simões, moradores na Freguesia de Santo André de 

Vagos, parcela de terreno com a área de 825m2, a confrontar do Norte com Daniel dos Santos Taboão, do Sul com 

Fernando Curto, do Nascente com caminho e do Poente com Fernando Curto, indemnizando os referidos 

proprietários pelo valor de 4.125,00 €; --------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Afonso Malta e mulher, Maria Cláudia, moradores na freguesia de Santo André de Vagos, parcela de 

terreno com a área de 745m2, a confrontar do Norte com caminho, do Sul com Fernando Curto, do Nascente com 

Manuel Evaristo e do Poente com caminho, indemnizando os referidos proprietários, pelo valor de 3.725,00€; ------

--------- A Fernando dos Santos Curto e mulher, Isilda da Cruz, moradores na Freguesia de Santo André de Vagos, 

parcela de terreno com a área de 565m2, a confrontar do Norte com Diamantino Miranda, do Sul com Manuel 

Maria Simões, do Nascente com Manuel Graça e do Poente com Joaquim Pequeno, indemnizar os referidos 

proprietários pelo valor de 2.825,00 €; --------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Fernando dos Santos Curto e mulher, Isilda da Cruz, moradores na Freguesia de Santo André de Vagos, 

parcela de terreno com a área de 2.435 m2, a confrontar do Norte com Afonso Malta, do Sul com Manuel 

Carvalhais, do Nascente com vários e caminho e do Poente com caminho, indemnizar os referidos proprietários 

pelo valor de 18.262,50 €. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

4 – LOTE Nº 70 DA ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS – Presente informação do Sr. Vereador Dr. Carlos 

Manuel Simões das Neves, a informar que a candidatura da empresa Arcosilva - Serralharias, Lda., cumpre os 

requisitos constantes do Regulamento da Zona Industrial e que a mesma pretende adquirir o lote nº 70, da Zona 

Industrial de Vagos, o qual lhe poderá ser vendido pelo valor de 52.443,00 €, sendo a sua área de 5.840 m2. ---------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar a candidatura ao lote nº 70, da Zona Industrial de 

Vagos e autorizar a alienação do mesmo à Arcosilva – Serralharias, Lda., pelo valor de 52.443,00 €. ------------------ 

5 – LOTE Nº 125 DA ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS - Presente informação do Sr. Vereador Dr. Carlos 

Manuel Simões das Neves, a informar que a candidatura da empresa Veryvinil Publicidade, Lda., cumpre os 

requisitos constantes do Regulamento da Zona Industrial e que a mesma pretende adquirir o lote nº 125, com a área 

de 2.082 m2, da Zona Industrial de Vagos, o qual lhe poderá ser vendido pelo valor de 18.696,36 €. -------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar a candidatura ao lote nº 125, da referida Zona 

Industrial e autorizar a alienação do mesmo à Veryvinil Publicidades, Lda., pelo valor de 18.696,36 €. ----------------

6 – LOTE Nº 127 DA ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS - Presente informação do Sr. Vereador Dr. Carlos 

Manuel Simões das Neves, a informar que a candidatura da empresa Nautifibra, Produção e Comércio de Barcos e 



  

Equipamentos Variados em Fibra de Vidro Unipessoal, Lda., cumpre os requisitos constantes do Regulamento da 

Zona Industrial, e que a mesma pretende adquirir o lote nº 127, com a área de 2.318 m2, da Zona Industrial de 

Vagos, o qual lhe poderá ser vendido pelo valor de 20.815,64 €. --------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar a candidatura ao lote nº 127 da referida Zona 

Industrial e autorizar a alienação do mesmo à empresa Nautifibra Produção e Comércio de Barcos e Equipamentos 

Variados em Fibra de Vidro Unipessoal, Lda., pelo valor de 20.815,64 €. ---------------------------------------------------

7 – LOTE Nº 128 DA ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS - Presente informação do Sr. Vereador Dr. Carlos 

Manuel Simões das Neves, a informar que a candidatura do Sr. Edgar Joel Leite Marques, cumpre os requisitos 

constantes do Regulamento da Zona Industrial, e que o mesmo pretende adquirir o lote nº 128, com a área de 2.332 

m2, da Zona Industrial de Vagos, o qual lhe poderá ser vendido pelo valor de 20.941,36 €. ------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar a candidatura ao lote nº 128, da referida Zona 

Industrial e autorizar a alienação do mesmo ao Sr. Edgar Joel Leite Marques, pelo valor de 20.941,36 €. -------------- 

--------- 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, Francisco José Domingues Camarneiro, Chefe de Secção, tendo terminado a reunião às 17,10 

horas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 


