
ACTA Nº 15 

Acta da Reunião Ordinária do dia 12 de Agosto de 2005 

--------- No dia 12 de Agosto de 2005,  pelas dez 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. Jorge Manuel dos Santos Simões, Álvaro de 

Almeida Rosa e António José Ferreira da Graça. Assistiu à reunião a senhora D. Maria Eugénia Ribeiro Martins 

Rosa, Chefe de Divisão Administrativa.-------------------------------------------------------------------------------------------

FALTAS E JUSTIFICAÇÕES – Faltaram à presente reunião o Srs. Vereadores, Mário Reis Pedreiras,  Dr. Carlos 

Fernandes Roseiro Bento e Dr. João Paulo Martins Neta, tendo a Câmara Municipal deliberado, por unanimidade, 

justificar as faltas aos dois primeiros, por motivo de se encontrarem de férias.---------------------------------------------- 

ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR – Em virtude do texto da acta da reunião anterior ter sido previamente 

distribuída a todos os membros do Órgão Executivo, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade aprovar a 

respectiva acta .------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ORDEM DO DIA 
A - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 

1 - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA - Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 11 de 

Agosto de 2005, o qual acusa um saldo em dinheiro de 105.386,45 €, a Câmara Municipal dele tomou 

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

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

Presente o auto de notícia de contra-ordenação nº 146/05, levantado pela Equipa de Protecção da Natureza e 

Ambiente da G. N. R. de Aveiro, contra José Augusto Simões Conceição, residente em Tamengos, Curia, Anadia, 

por se encontrar estacionado com o seu veículo tipo autocaravana de matrícula 96-51-TV, no parque de 

estacionamento da Vagueira, praticando caravanismo no referido local.------------------------------------------------------

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

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

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

3-1 - Presente o auto de notícia de contra-ordenação nº 134/2005, levantado pela Equipa de Protecção da Natureza e 

Ambiente da G. N. R de Aveiro, contra Ismael Jesus Cardoso da Silva, residente em Ilhavo, por se encontrar 

estacionado com o seu veículo tipo autocaravana, no parque de estacionamento da Vagueira, praticando 

caravanismo no referido local.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

3-2 – Presente o auto de notícia de contra-ordenação nº 135/2005, levantado pela Equipa de protecção da Natureza 

e Ambiente da G. N. R. de Aveiro, contra António Teixeira Paiva, residente em S. João da Madeira, por se 

encontrar estacionada com o seu veículo tipo autocaravana de matrícula 91-42-MR,  no parque de estacionamento 

da Vagueira, praticando caravanismo no referido local.-------------------------------------------------------------------------

-------- A Câmara Municipal delibera, 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 auto de notícia de contra-ordenação nº 18/PG-V/05, levantado pela Guarda Nacional Republicana de 

Vagos contra Jorge Manuel de Jesus Ribeiro, residente na Praia da Vagueira, explorador do estabelecimento 

denominado “ Olá Vagueira ”, sito na Praia da Vagueira, por o referido estabelecimento se encontrar a funcionar 

para além do horário estabelecido pela Câmara Municipal.---------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, 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 20/PG-V/2005, levantado pela Guarda Nacional Republicana de 

Vagos, contra Renato Miguel Santiago, residente na Gafanha do Carmo, Ilhavo, por o mesmo ter organizado um 

arraial festivo denominado por “ Festa Transe ”, num terreno sito na Praia da Vagueira, sem que para isso possuísse 

a respectiva licença.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, 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 69/05, levantado pela Equipa de Protecção da Natureza e 

Ambiente da G. N. R. de Aveiro, contra António Manuel Calisto Frade, residente em Canto de Calvão, Vagos, por 

proceder à extracção de inertes num terreno sito em “ Cabeças Verdes ”, Canto de Calvão.-------------------------------

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

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

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

Presente o auto de notícia de contra-ordenação nº 148/05, levantado pela Equipa de Protecção da Natureza e 

Ambiente da G. N. R. de Aveiro, contra Pedro Miguel da Rocha Cipriano, residente em Lomba, Santo António de 

Vagos, por proceder à extracção de inertes num terreno sito no lugar de Lombomeão, Vagos.---------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, remeter o auto à Fiscalização para localização do local da 

extracção na Planta de Condicionantes do P. D. M. de Vagos.-----------------------------------------------------------------

8 – GUARDA NACIONAL REPUBLICANA – AUTOS DE NOTÍCIA DE CONTRA-ORDENAÇÃO .-------- 

8.1   - Presente o auto de notícia de contra-ordenação nº 154/05, levantado pela Equipa de Protecção da Natureza e 

Ambiente da G. N. R. de Aveiro, contra Rosa de Jesus Nunes, residente em Picada, Bustos, por a mesma ser 

encontrada com um fogareiro a efectuar grelhados na Mata Nacional da Vagueira.-----------------------------------------

8.2  - Presente o auto de notícia de contra-ordenação nº 153/05, levantado pela Equipa de Protecção da Natureza e 

Ambiente da G. N. R. de Aveiro, contra José Adriano Santos Oliveira, residente em Assequins, Águeda, por o 

mesmo ser encontrado com um fogareiro a efectuar grelhados na Mata Nacional da Vagueira.--------------------------

8.3 – Presente o auto de notícia de contra-ordenação nº 152/05, levantado pela Equipa de Protecção da Natureza e 

Ambiente da G. N. R. de Aveiro, contra Fernando Domingues Peralta, residente em Palhaça, Oliveira do Bairro, por 

o mesmo ser encontrado com um fogareiro a efectuar grelhados na Mata Nacional da Vagueira.------------------------

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

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

9 – DIRECÇÃO-GERAL DOS RECURSOS FLORESTAIS – CIRCUNSCRIÇÃO FLORESTAL DO 

CENTRO – AUTOS DE NOTÍCIA DE CONTRA-ORDENAÇÃO – ( 16 AUTOS ) –Presente o ofício nº 3215 



  

de 05/06/05 que anexa os seguintes autos:-----------------------------------------------------------------------------------------

9.1 – Presente o auto de notícia de contra-ordenação nº 056/05-F,4.72, levantado pela Polícia Florestal – Direcção-

Geral dos Recursos Florestais, contra Isabel Maria Vieira Henriques, residente em Póvoa do Valado, Aveiro, por se 

encontrar com um fogareiro aceso a confeccionar alimentos, dentro do povoamento de pinhal do talhão nº 27, local 

do parque de lazer do Perímetro Florestal das Dunas de Vagos.---------------------------------------------------------------    

9.2 – Presente o auto de notícia de contra-ordenação nº 055/05-F,4.72, levantado pela Polícia Florestal – Direcção-

Geral dos Recursos Florestais, contra Fernando José dos Santos Silva, residente em Santiago, Viseu, por se 

encontrar com uma fogueira acesa a confeccionar alimentos, dentro do povoamento de pinhal do talhão nº 27, local 

do parque de lazer do Perímetro Florestal das Dunas de Vagos.---------------------------------------------------------------

9.3 – Presente o auto de notícia de contra-ordenação nº 051/05-F,4.72, levantado pela Polícia Florestal – Direcção-

Geral dos Recursos Florestais, contra José Barradas Vital, residente em Soalhal, Ilhavo, por se encontrar com um 

fogareiro aceso a confeccionar alimentos, dentro do povoamento de pinhal do talhão nº 27, local do parque de lazer 

do Perímetro Florestal das Dunas de Vagos.--------------------------------------------------------------------------------------

9.4 – Presente o auto de notícia  de contra-ordenação nº 052/05-F,4.72, levantado pela Polícia Florestal – Direcção-

Geral dos Recursos Florestais, contra Helder Martinho Ribeiro, residente em Ilhavo, por se encontrar com um 

fogareiro aceso a confeccionar alimentos, dentro do povoamento de pinhal do talhão nº 27, local do parque de lazer 

do Perímetro Florestal das Dunas de Vagos.--------------------------------------------------------------------------------------  

9.5 – Presente o auto de notícia de contra-ordenação nº 050/05-F,4.72, levantado pela Polícia Florestal – Direcção-

Geral dos Recursos Florestais, contra João Mário das Neves Ferreira, residente em Sanchequias, Santo André de 

Vagos, por se encontrar com um fogareiro aceso a confeccionar alimentos, dentro do povoamento de pinhal  do 

talhão nº 27, local do parque de lazer do Perímetro Florestal das Dunas de Vagos.-----------------------------------------

9.6 – Presente o auto de notícia de contra-ordenação nº 049/05-F,4.72, levantado pela Polícia Florestal – Direcção-

Geral dos Recursos Florestais, contra Fernando Jordão Pereira, residente em Figueira da Foz, por se encontrar com 

um fogareiro aceso a confeccionar alimentos, dentro do povoamento de pinhal do talhão nº 27, local do parque de 

lazer do Perímetro Florestal das Dunas de Vagos.--------------------------------------------------------------------------------

9.7 – Presente o auto de notícia de contra-ordenação nº 040/05-F,4.72, levantado pela Polícia Florestal – Direcção-

Geral dos Recursos Florestais, contra António Manuel Oliveira Matos, residente em Vilar, Aveiro, por se encontrar 

com um fogareiro aceso a confeccionar alimentos, dentro do povoamento de pinhal do talhão nº 27, local do parque 

de lazer do Perímetro Florestal das Dunas de Vagos.--------------------------------------------------------------------------

9.8 – Presente o auto de notícia de contra-ordenação nº 041/05-F,4.72, levantado pela Polícia Florestal – Direcção-

Geral dos Recursos Florestais, contra Abraão Duarte Silva, residente em Ílhavo, por se encontrar com um fogareiro 

aceso a confeccionar alimentos, dentro do povoamento de pinhal do talhão nº 27, local do parque de lazer do 

Perímetro Florestal das Dunas de Vagos.------------------------------------------------------------------------------------------

9.9 – Presente o auto de notícia de contra-ordenação nº 042/05-F,4.72, levantado pela Polícia Florestal – Direcção –

Geral dos Recursos Florestais, contra Adélia Cristina da Fonte Rodrigues, residente em Taboeira, Aveiro, por se 

encontrar com um fogareiro aceso a confeccionar alimentos, dentro do povoamento de pinhal do talhão nº 27, local 

do parque de lazer do Perímetro Florestal das Dunas de Vagos.---------------------------------------------------------------

9.10 – Presente o auto de notícia de contra-ordenação nº 044/05-F,4.72, levantado pela Polícia Florestal – Direcção-

Geral dos Recursos Florestais, contra Helena Maria Ferreira dos Santos Maltês Manata, residente em Esgueira, 



  

Aveiro, por se encontrar com um fogareiro aceso a confeccionar alimentos, dentro do povoamento de pinhal do 

talhão nº 27, local do parque de lazer do Perímetro Florestal das Dunas de Vagos.-----------------------------------------

9.11 – Presente o auto de notícia de contra-ordenação nº 043/05-F,4.72, levantado pela Polícia Florestal – Direcção-

Geral dos Recursos Florestais, contra António Manuel de Almeida Carvalhal, residente em Castrovens, Águeda, por 

se encontrar com um fogareiro aceso a confeccionar alimentos, dentro do povoamento de pinhal do talhão nº 27, 

local do parque de lazer do Perímetro Florestal das Dunas de Vagos.---------------------------------------------------------

9.12 – Presente o auto de notícia de contra-ordenação nº 045/05-F,4.72, levantado pela Polícia Florestal  - Direcção-

Geral dos Recursos Florestais, contra José Manuel Pereira Martins, residente em Quintã, Vagos, por se encontrar 

com um fogareiro aceso a confeccionar alimentos, dentro do povoamento de pinhal do talhão nº 27, local do parque 

de lazer do Perímetro Florestal das Dunas de Vagos.----------------------------------------------------------------------------

9.13 – Presente o auto de notícia de contra-ordenação nº 047/05-F,4.72, levantado pela Polícia Florestal – Direcção-

Geral dos Recursos Florestais, contra Elsa Oliveira Simões, residente em Palhaça, Oliveira do Bairro, por se 

encontrar com um fogareiro aceso a confeccionar alimentos, dentro do povoamento de pinhal do talhão nº 27, local 

do parque de lazer do Perímetro Florestal das Dunas de Vagos.---------------------------------------------------------------

9.14 – Presente o auto de notícia de contra-ordenação nº 046/05-F,4.72, levantado pela Polícia Florestal – Direcção-

Geral dos Recursos Florestais, contra Cláudio Alexandre Fernandes Melo, residente em Aradas, Aveiro, por se 

encontrar com um fogareiro aceso a confeccionar alimentos, dentro o povoamento de pinhal do talhão nº 27, local 

do parque de lazer do Perímetro Florestal das Dunas de Vagos.---------------------------------------------------------------

9.15 – Presente o auto de notícia de contra-ordenação nº 048/05-F,4.72, levantado pela Polícia Florestal – Direcção-

Geral dos Recursos Florestais, contra Daniel Rodrigues Mendes, residente em Gafanha da Nazaré, Ílhavo, por se 

encontrar com um fogareiro aceso a confeccionar alimentos, dentro do povoamento de pinhal do talhão nº 27, local 

do parque de lazer do Perímetro Florestal das Dunas de Vagos.---------------------------------------------------------------

9.16 – Presente o auto de notícia de contra-ordenação nº 057/05-F,4.72, levantado pela Polícia Florestal – Direcção-

Geral dos Recursos Florestais, contra Marco Bruno Santana de Oliveira Saraiva, residente em Eixo, Aveiro, por se 

encontrar com dois fogareiros acesos a confeccionar alimentos, dentro do povoamento de pinhal do talhão nº 27, 

local do parque de lazer do Perímetro Florestal das Dunas de Vagos.---------------------------------------------------------                                     

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, registar e ordenar a instrução dos 16 processos ao 

escrivão, já nomeado, Dr. Pedro Samagaio.--------------------------------------------------------------------------------------- 

10 – DIRECÇÃO-GERAL DAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS – DIRECÇÃO REGIONAL DO 

CENTRO – ENVIO DE PROCESSO DE CONTRA-ORDENAÇÃO – Presente o ofício nº S/4291/05/DC, 

datado de 13/07/2005, que anexa o auto de notícia levantado pela Direcção Regional do Centro da Inspecção Geral 

das Actividades Económicas, contra Sousaria, Serralharia Civil, Ldª, com sede em Ílhavo, por possuir uma 

instalação industrial de serralharia civil, em Salgueiro, Soza, sem que possua licenciamento industrial para as 

referidas instalações.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

11 – CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO BAIRRO – PASSEIO CICLOTURISMO – PEDIDO DE 

PARECER – Presente o ofício nº 3672, datado de 28/7/05, da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, a solicitar 

autorização para a realização de um passeio cicloturístico, requerido pela União Desportiva, Recreativa e  Cultural 



  

Vilaverdense, com passagem por este concelho, no dia 4/09/05.---------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, informar que não vê inconveniente na realização do 

evento.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12 – MARIA ESMERALDA SANTOS SIMÕES OLIVEIRA – HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE 

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

Esmeralda Santos Simões Oliveira, residente en Santa Catarina, para que o seu estabelecimento de café 

denominado “ Sorães ”, esteja aberta às sextas, sábados e domingos das 7,00 às 4,00 horas, até 31.12.2005.-----------

13 – LIONS CLUBE DE VAGOS – PEDIDO DE SUBSÍDIO – Presente o ofício do Lions Clube de Vagos, 

datado de 27/07/2005, a solicitar a atribuição de um subsídio para o Plano de Actividades para o ano leonístico 

2005/2006, que inclui a aquisição de uma máquina de rastreio visual.--------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir o subsídio de 6 250,00 €.-------------------------------

14 – COORDENAÇÃO CONCELHIA DE VAGOS DO ENSINO RECORRENTE E EDUCAÇÃO EXTRA-

ESCOLAR – PEDIDO DE SUBSÍDIO PARA O ANO LECTIVO 2005/2006 – Presente o ofício da 

Coordenação Concelhia de Vagos do Ensino Recorrente e Educação Extra-Escolar, nº 110, datado de 14/07/2005, a 

solicitar a atribuição de um subsídio destinado a fazer face às actividades do ano lectivo 2005/2006.-------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir um subsídio no montante de 4 000,00 €, destinado 

ao ano lectivo 2005/2006.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15 – VIDRARIA ALMEIDA, LDA – PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE – Presente o ofício 

datado de 12/07/05, da firma acima  mencionada, dando resposta ao solicitado em reunião da Câmara Municipal de 

24/06/2005, onde comunicam não ter efectuado a participação à G.N.R., do acidente ocorrido na Zona Industrial de 

Vagos, ocorrido  no dia 9/12/2004.----------------------------------------------------------------------------------------------                    

--------- A Câmara delibera, por unanimidade, notificar a requerente da sua intenção de indeferir a indemnização 

solicitada, uma vez que a ausência de participação do referido acidente e a impossibilidade dos técnicos da 

Autarquia verificarem os danos e os relacionarem com o local do acidente está totalmente impedida por 

responsabilidade da requerente impedindo a verificação de qualquer outro tipo de prova aquela que é apresentada. 

Mais se delibera, unanimemente, notificar a firma para reclamar querendo nos termos dos artºs 100º e 101º do 

C.P.A.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

16 – IGAPHE - INSTITUTO DE GESTÃO E ALIENAÇÃO DO PATRIMÓNIO HABITACIONAL DO 

ESTADO – CONSTRUÇÃO DO BAIRRO DA CORREDOURA – REEMBOLSO DE FINANCIAMENTO – 

Presente o ofício nº 1602, datado de 22/07/2005 do IGAPHE, a informar a Câmara Municipal que após o 

recebimento do ofício da Câmara Municipal, reanalizaram o processo do reembolso de financiamento para obras 

comparticipadas ao abrigo do Decreto-Lei nº 583/72, de 30 de Setembro, e constataram não estar a Autarquia em 

situação de incumprimento face ao financiamento em causa.-------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal tomou conhecimento e delibera, por unanimidade, dar conhecimento à Assembleia 

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

--------- A este respeito se refere a deliberação da Câmara Municipal de 25/02/2005.--------------------------------------

17 – ORBITUR – INTERCÂMBIO DE TURISMO SA – PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO DEVIDA NO 

PROCESSO Nº 4804/2001C -  Presente o ofício nº 091/05/MD/ic, datado de 08/07/2005, dando resposta ao 

deliberado pela Câmara Municipal em reunião de 09/06/2005, ( audiência prévia ) sobre a intenção de indeferir-se o 



  

seu pedido de indemnização devida no processo nº 4804/2001C.--------------------------------------------------------------

--------- Após análise do ofício da Orbitur e dos pareceres do jurista da Câmara Municipal, foi deliberado, por 

unanimidade, indeferir o pedido da requerente nos termos dos pareceres jurídicos datados de 06/04/2005 e 

26/07/2005.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Mais foi deliberado, unanimemente, dar conhecimento à Assembleia Municipal.---------------------------------

18 – RIAVAGOS – CONSTRUÇÕES, LDA/MUNICÍPIO DE VAGOS – ACORDO DE PAGAMENTO – 

Seguidamente o Sr. Presidente informou a Câmara Municipal de que, no dia 27/07/2005, assinou o “Acordo de 

Pagamento”, com a firma Riavagos, Construções, Ldª com referência ao pagamento da dívida existente.--------------

--------- Informou ainda que a minuta do “Acordo” foi remetida préviamente ao Tribunal de Contas para 

fiscalização, tendo o processo sido devolvido por não estar sujeito a fiscalização dado não se enquadrar na previsão 

do artº 46º, da Lei nº 98/97, de 26 de Agosto.-------------------------------------------------------------------------------------

--------- Que a Riavagos, Construções, Ldª cedeu o crédito à Caixa Geral de Depósitos, conforme documento que 

foi enviado por esta entidade bancária, através do seu ofício nº 2172/05-DBI, de 02/08/2005.----------------------------

--------- A Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, dar conhecimento à Assembleia 

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

19 – EDP DISTRIBUIÇÃO – ENERGIA, SA – AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA:-------------------

--------- 1 – RUA PADRE JOSÉ MARIA DOMINGUES – FONTE DE ANGEÃO – Presente o ofício nº 

839/05/URO3BL, de 26/07/2005,a comunicar que a comparticipação da Câmara Municipal na obra mencionada em 

epígrafe é de 817,75 €.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- 2 – LUGAR DE RIOTINTO – OUCA – Presente o ofício nº 838/05/URO3BL, de 26/07/2005, a 

comunicar que a comparticipação  da Câmara Municipal na obra mencionada em epígrafe é de 978,82 €.--------------

--------- 3 – RUA DR. JOÃO ROCHA (PAI) ENTRE A ESCOLA C+S E O LAMEIRO DA SERRA – 

VAGOS – Presente o ofício nº 846/05/URO3BL, de 26/07/2005, a comunicar que a comparticipação da Câmara 

Municipal  na obra mencionada em epígrafe é de 6 101,71 €.------------------------------------------------------------------

--------- 4 – RUA DOS PALHAIS – PONTE DE VAGOS – Presente o ofício nº 806/05/URO3BL, de 14/07/2005, 

a comunicar que a comparticipação da Câmara Municipal na obra mencionada em epígrafe é de 817,75 €.------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, mandar executar os trabalhos acima mencionados, e 

autorizar o pagamento das comparticipações, acrescidas de IVA.------------------------------------------------------------- 

20 – MARÍLIA DE JESUS ROCHA – CÃES ABANDONADOS – INDEMNIZAÇÃO POR ESTRAGOS – 

Presente o ofício datado de 01/08/2005, de Marília Jesus Rocha, residente na Praia da Vagueira, bem como o ofício 

datado de 22/03/2005, onde participa que ao deslocar-se para o seu trabalho conduzindo o seu carro, uma matilha 

de cães abandonados, atiraram-se ao mesmo partindo o espelho do lado direito do veículo, pelo que solicita o seu 

pagamento.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Informa ainda que foi testemunha do impedimento, por parte de um residente na Rua 11, lote 104 – Praia da 

Vagueira, da captura dos cães vadios.----------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, solicitar à participante/requerente para identificar as 

moradas completas das pessoas que soltaram os cães abandonados.-----------------------------------------------------------

21 – GRUPO DESPORTIVO DE CALVÃO – MOSTRA GASTRONÓMICA – PERMISSÃO PARA 

INSTALAÇÃO DE BARRACAS NA RUA DA PALMEIRA, CALVÃO E CORTE DE TRÂNSITO – 



  

INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉCTRICO E ACESSO À REDE PÚBLICA DE ÁGUA – A Câmara 

Municipal delibera, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente datado de 08/08/2005, que autorizou a 

interrupção do trânsito na Rua da Palmeira para instalar algumas das barracas da Feira Gastronómica que decorre 

de 14 a 18 de Agosto, bem como autoriza a ligação da água à rede pública.-------------------------------------------------

22 – VOLKSTORE, ACESSÓRIOS AUTO E  COMÉRCIO DECORAÇÃO, LDA – OCUPAÇÃO DA VIA 

PÚBLICA – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido formulado pela firma Volkstore, 

Acessórios Auto e Comércio Decoração, Ldª, com sede na Rua António Carlos Vidal, em Vagos, que requereu 

licença de ocupação da via pública com exposição de bicicletas, junto ao seu estabelecimento, de 01/08/05 a 

31/12/05, desde que sejam asseguradas 2 unidades de passagem ( 1,60 m ), de forma a permitir a passagem de 

pessoas e bens.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23 – COMISSÃO DE MELHORAMENTOS DOS MOINHOS DE VENTO DE SANTO ANDRÉ DE VAGOS 

– RECUPERAÇÃO DOS MOINHOS DE VENTO – Presente o ofício da Comissão de Melhoramentos supra 

mencionada, datado de 18/07/05, que anexa fotocópia do ofício nº 24, da Junta de Freguesia de Santo André, sobre 

a recuperação dos moinhos de vento de Santo André.---------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal tomou conhecimento e oportunamente tomará a decisão de proceder à requalificação 

dos moinhos e zona envolvente, fazendo-o por si ou por delegação na Junta de Freguesia .-------------------------------

--------- Mais foi deliberado, unanimemente, notificar a Junta de Freguesia de Santo André de Vagos e a Expoente 

sobre a presente decisão.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

24 – CLUBE DE CAÇADORES DE VAGOS – PEDIDO DE SUBSÍDIO – A Câmara Municipal deliberou, por 

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

25 – INSTITUTO  DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL – PROGRAMA DE ESTÍMULO À 

OFERTA DE EMPREGO – PEDIDO DE PARECER – Presente o ofício nº DC-EAV/3.7.01.00/2745, de 

25/07/2005, solicitando parecer sobre a iniciativa local  de emprego de que é promotora Marlene Conceição 

Bernardo Fernandes, de Rines.------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, dar parecer favorável.--------------------------------------------

26 – INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL – PROGRAMA DE ESTÍMULO À 

OFERTA DE EMPREGO – PEDIDO DE PARECER – Presente o ofício nº DC-EAV/3.7.01.00/2747, de 

25/07/2005, solicitando parecer sobre a iniciativa local de emprego de que é promotora Luísa Almeida Rodrigues, 

de Ovar.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, devolver ao I.E.F.P. o processo por a promotora residir no 

concelho de Ovar, não sendo a Câmara Municipal de Vagos, a entidade competente para dar o parecer.----------------

27 – BANDA VAGUENSE – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, 

ratificar o  pagamento da ordem de pagamento nº 2291, datada de 22/07/2005, no valor de 5 000,00 €, por conta do 

subsídio final a atribuir à instituição.-----------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Mais foi deliberado, unanimemente, solicitar à associação a apresentação do pedido de subsídio nos termos 

do R.M.A.S.(Regulamento Municipal de Atribuição de Subsídios).-----------------------------------------------------------

28 – COMISSÃO DE APOIO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO DE SANTA CATARINA – ARRANJOS 

ENVOLVENTES À OBRA SOCIAL – PEDIDO DE APOIO- Presente o ofício nº 426/2005, de 15/07/05, da 

Comissão de Apoio Social e Desenvolvimento de Santa Catarina, a solicitar a atribuição de um subsídio para a obra 



  

“ Arranjos Envolventes à Obra Social ”, para o qual fizeram candidatura ao Sub-programa 2 da DGAL, no valor de 

100 000,00 €.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, financiar a presente obra no valor de 10% do valor da 

candidatura aprovada.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29 – JUNTA DE FREGUESIA DE SANTO ANDRÉ DE VAGOS – PEDIDO DE SUBSÍDIO 

CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS – Presente o ofício nº 36, de 11/07/05, da Junta de Freguesia de Santo André de 

Vagos, a solicitar a atribuição de um subsídio para construção de passeios em Santo André e Vergas.------------------

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, solicitar à Junta de Freguesia cópia do orçamento para os 

referidos trabalhos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30 – JUNTA DE FREGUESIA DE FONTE DE ANGEÃO – PEDIDO DE SUBSÍDIO PARA REPARAÇÃO 

DE ARRUAMENTO – Presente o ofício datado de 18/07/05, a informar que adjudicaram a obra de reparação da 

Rua Sá Carneiro, em Parada de Cima (com supervisão dos Serviços Técnicos da Câmara Municipal) pelo montante 

de 19 704,26 €. Solicita atribuição de subsídio para o efeito.-------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, remeter o ofício aos Serviços de Obras Públicas para 

fiscalização dos trabalhos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

31 – COMISSÃO ECONÓMICA PAROQUIAL DE CALVÃO – PEDIDO DE SUBSÍDIO PARA OBRAS 

DE CONSERVAÇÃO DA IGREJA DE CALVÃO – Presente o ofício datado de 08/07/2005, a solicitar a 

atribuição de um subsídio para pintura da Igreja de Calvão.--------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, notificar a Comissão Económica Paroquial informando 

que será atribuído subsídio após apuramento das receitas arrecadadas.-------------------------------------------------------

32 – GRUPO FOLCLÓRICO DE SANTO ANTÓNIO DE VAGOS – PEDIDO DE SUBSÍDIO – Presente o 

ofício datado de 30/06/2005, a solicitar subsídio para as actividades do corrente ano.--------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir um subsídio no montante de 6 500,00 €, destinado 

às actividades de 2005.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

33 – JUNTA DE FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO DE VAGOS – MUDANÇA DE POSTES 

ELÉCTRICOS NA RUA DA IRMÃ RITA – PEDIDO DE SUBSÍDIO – Presente o ofício nº 39/2005, datado de 

11/07/2005, esclarecendo as razões que levaram a Junta de Freguesia a adjudicar à firma JAG – Joaquim Amorim 

Gomes & Filhos, Ldª a mudança de postes eléctricos na Rua Irmã Rita.------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal tomou conhecimento.-----------------------------------------------------------------------------

--------- A este respeito se refere a deliberação da Câmara Municipal de 09/06/2005.--------------------------------------

34 – JUNTA DE FREGUESIA DE SOZA – CONSTRUÇÃO DE ARMAZÉM POLIVALENTE PARA 

GUARDA DE MÁQUINAS E MATERIAL – PEDIDO DE SUBSÍDIO – Presente o ofício nº 2005/2C, de 

14/06/2005, a  solicitar  a  atribuição de  um  subsídio  destinado  a comparticipar as despesas de construção de um 

“Armazém Polivalente” que servirá quer para guardar máquinas e material, bem como para realizar festas.-----------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, notificar a Junta de Freguesia de que a presente despesa 

será processada pela duplicação do F.F.F., conforme procedimento adoptado para as Juntas de Freguesia de Ouca e 

Calvão.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

35 – RÁDIO COOPERATIVA VOZ DE VAGOS – II FESTIVAL FM – PEDIDO DE SUBSÍDIO – Presente o 

ofício datada de 27/04/2005, a solicitar a atribuição de um subsídio destinado à realização do “II Festival Vagos 



  

FM”.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 2 200,00 €.------------------

36 – MARIA CLARA DOMINGUES PRIOR NETO – LICENÇA DE DIVERTIMENTO PÚBLICO E 

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

ratificar os despachos do Sr. Presidente datados de 18/07/2005, que deferiu os pedidos supramencionados com 

referência ao arraial de festa de Ponte de Vagos, que se realizou nos dias 23 e 24 de Julho findo.------------------------

37 – FERNANDO MANUEL OLIVEIRA DOS SANTOS – LICENÇA DE DIVERTIMENTO PÚBLICO E 

LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO – RATIFICAÇÃO – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, 

ratificar os despachos  do Sr. Presidente  datados de 26/07/2005, que deferiu os pedidos supramencionados com 

referência à Festa da Parada de Cima, que se realizou no dia 7/8/2005.-------------------------------------------------------

38 – FERNANDO ALVES NOGUEIRA PIMENTEL – LICENÇA DE DIVERTIMENTO PÚBLICO E 

LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO – RATIFICAÇÃO – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, 

ratificar os despachos do Sr. Vice-Presidente datados de 01/08/2005, que deferiu os pedidos supramencionados com 

referência à Festa da Gafanha da Boa-Hora, que se realiza de 13 a 15/08/2005.-------------------------------------------

39 – MARCELO MARQUES MAÇARICO – LICENÇA DE DIVERTIMENTO PÚBLICO E LICENÇA 

ESPECIAL DE RUÍDO – RATIFICAÇÃO – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ratificar os 

despachos do Sr. Presidente datados de 25/07/05, que deferiu os pedidos supramencionados com referência à Festa 

de Calvão, que se realiza de 14 a 18/08/2005.-----------------------------------------------------------------------------------

40 – NUNO ROBERTO OLIVEIRA DA SILVA – LICENÇA DE DIVERTIMENTO PÚBLICO E 

LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO – RATIFICAÇÃO – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, 

ratificar os despachos do Sr. Presidente datados de 27/07/2005, que deferiu os pedidos supramencionados com 

referência à Festa de Santa Catarina, que se realizou nos dias 31/07/2005 e 1, 2, 3 e 4/08/2005.-------------------------

41 – ALÍRIO PARADINHA – LICENÇA DE DIVERTIMENTO PÚBLICO E LICENÇA ESPECIAL DE 

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

Presidente datados de 26/07/2005, que deferiu os pedidos supramencionados com referência à Festa de S. Romão, 

que se realizou no dia 31/07/2005.--------------------------------------------------------------------------------------------------

42 – COMISSÃO DE FESTAS DE NOSSA SENHORA DA SAÚDE/2005 – PARADA DE CIMA – 

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

ratificar o despacho do Sr. Presidente datado de 26/07/2005, que autorizou a interrupção do trânsito nos dias 6 e 

7/08/2005, devido às Festas de Nossa Senhora da Saúde.----------------------------------------------------------------------- 

43– 8ª ALTERAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS PARA O ANO DE 2005 – 

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

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

Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos para o Ano de 2005 que apresenta tanto nas anulações como nas 

inscrições o montante de 101 500,00 €, documento constituído por uma folha, assinado e rubricado pela Câmara 

Municipal o qual se dá aqui como inteiramente reproduzido para todos os efeitos legais e que, de com o nº 1do 

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



  

 44 – 10ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA PARA O ANO DE 2005 – RATIFICAÇÃO – 

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

republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a Câmara Municipal deliberou por unanimidade, ratificar a 10ª 

Alteração ao Orçamento da Despesa para o Ano de 2005 que apresenta tanto nas anulações como nas inscrições o 

montante de 101 500,00 €, documento constituído por uma folha, assinado e rubricado pela Câmara Municipal o 

qual se dá aqui como inteiramente reproduzido para todos os efeitos legais  e que, de acordo com o nº 1 do artigo 5º 

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

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

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

SUPERIOR ESTAGIÁRIO, CARREIRA DE GEOGRAFIA E PLANEAMENTO, DO GRUPO DE 

PESSOAL TÉCNICO SUPERIOR – HOMOLOGAÇÃO DA LISTA DE CLASSIFICAÇÃO FINAL – 

Presente o processo e concurso supramencionado, bem como a “Acta Relatório do Júri” nº 12, que contém a lista de 

Classificação final, que a seguir se transcreve:------------------------------------------------------------------------------------

--------- 1º - Toni de Jesus Marques – 16,38 valores;-----------------------------------------------------------------------------

--------- 2º - Carlos Lemos dos Santos – 14,32 valores;--------------------------------------------------------------------------

--------- 3º- Teresa Paula Cardoso Vaz – 4,88 valores.---------------------------------------------------------------------------

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

46 – INFORVAGOS – INDÚSTRIA DE INFORMÁTICA DE VAGOS, LDA – LOTE 39 DA ZONA 

INDUSTRIAL DE VAGOS–VENDA DE LOTE–DIREITO DE PREFERÊNCIA - Presente o processo 

referente ao pedido de autorização, por parte da firma Inforvagos-Indústria Informática de Vagos, Ldª, proprietária 

do lote nº 39 da ZIV, solicitando autorização para proceder à sua venda.-----------------------------------------------------

--------- Presente também a informação do Departamento de Urbanismo solicitada em reunião da Câmara Municipal 

do dia 09/06/2005.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, informar a firma proprietária do lote que não vai exercer o 

direito de preferência sobre a venda do lote em questão no valor de 50 000,00 €.-------------------------------------------

47 – SELECÇÃO NACIONAL DO DESPORTO ESCOLAR – TÂNIA VIEIRA PINHÃO – REVOGAÇÃO 

DA DELIBERAÇÃO DO DIA 2005-07-22 – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, revogar a 

deliberação do dia 22/07/2005, que atribuiu o subsídio de 150,00 € à atleta uma vez que a participação da Equipa 

Feminina de Atletismo nos Jogos FISCE, foi negada, conforme indicação da atleta Tânia Vieira Pinhão, comunicou 

à Câmara Municipal. A mesma agradece o apoio da Câmara Municipal.----------------------------------------------------

48 – JOSÉ MANUEL FANECA DA COSTA PINTO – LICENÇA DE DIVERTIMENTO PÚBLICO E 

LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO – RATIFICAÇÃO – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, 

ratificar os despachos do Sr. Presidente datados de 12/08/2005, que deferiu os pedidos supramencionados com 

referência ao arraial da festa de Fonte de Angeão, que se realizou nos dias 13 a 18/08/2005.-----------------------------   

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

efectuados no âmbito das obras particulares no período de 22/07/2005 a 11/08/2005, cuja relação descriminada dos 

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

B – ASSUNTOS DE OBRAS MUNICIPAIS – 



  

1 – ARRANJOS EXTERIORES DA SEDE DOS ESCUTEIROS DE CALVÃO APROVAÇÃO DO 

PROJECTO DE EXECUÇÃO – Presente o projecto supramencionado, tendo a  Câmara Municipal deliberado, 

por unanimidade, aprová-lo e notificar o Agrupamento de Escuteiros da aprovação do mesmo.--------------------------

2 – ABASTECIMENTO DE ÁGUA ÀS FREGUESIAS DE CALVÃO E SANTO ANDRÉ – RECLAMAÇÃO 

APRESENTADA POR CARMELINDA DE JESUS FERREIRA CONTRA EMPRESA ADJUDICATÁRIA -  

A Câmara Municipal tomou conhecimento da reclamação apresentada pela Srª Carmelinda de Jesus Ferreira contra 

a empresa adjudicatária da obra de Abastecimento de Águas às Freguesias de Calvão e Santo André, por esta ter 

danificado o gradeamento do sua moradia aquando da realização da obra.---------------------------------------------------

--------- Presente também as informações, que sobre o processo recaíram e o ofício da SCAF – Sociedade de 

Construções Aquino & Filhos, Ldª, (adjudicatária da obra), dando resposta ao pedido de esclarecimento da Câmara 

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

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, notificar a Junta de Freguesia de Santo André de Vagos, 

para remeter para a Câmara Municipal a reclamação apresentada pela reclamante sobre o assunto, na Junta de 

Freguesia, e que a mesma se pronuncie sobre a exposição da SCAF.---------------------------------------------------------

C – ASSUNTOS DE OBRAS PARTICULARES –  

1 – MARIA DE LURDES DE JESUS PINHO- INFORMAÇÃO PRÉVIA - PROC. Nº 95/2005 – Presente o 

processo de informação prévia nº 95/2005, de que é requerente Maria de Lurdes de Jesus Pinho, residente no lugar 

da Vigia, Santo André de Vagos, que solicita informação sobre a possibilidade de realizar obras de construção de 

uma moradia unifamiliar e garagem, no referido lugar.--------------------------------------------------------------------------

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

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

2 – MANUEL FERNANDO ANDRADE CRUZ – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC Nº 98/2005 – 

RATIFICAÇÃO  – Presente o processo de informação prévia nº 98/2005, de que é requerente Manuel Fernando 

Andrade Cruz, residente em Vigia que requer informação para instalação de Quiosque de Venda de Frutas, na Praça 

Central da Praia da Vagueira.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

3 – ANABELA CORREIA DOMINGUES E CARLOS HELDER CORREIA DOMINGUES – 

INFORMAÇÃO PRÉVIA DE LOTEAMENTO URBANO – PROC. Nº 5/2005 – Presente o processo de 

informação prévia de loteamento urbano nº 5/2005, de que são requerentes Anabela Correia Domingues e Carlos 

Helder Correia Domingues, residentes em Lombomeão, Vagos, que requerem informação prévia de loteamento 

urbano de um terreno sito na Travessa das Escolas, no referido lugar do Lombomeão.------------------------------------

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

datadas  de 10/06/2005 e 19/07/2005.----------------------------------------------------------------------------------------------

4 – RIO BOUCO – CONSTRUÇÕES, LDA – LOTEAMENTO URBANO – PROC. Nº 01/2005 – Presente o 

processo de loteamento  nº 01/2005, de que é requerente a firma “Rio Bouco-Construções, Ldª”, que requer o 

loteamento de um terreno sito na Rua da Senhora, na Vila de Vagos.---------------------------------------------------------

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

18/07/2005, que aprovou o loteamento nas condições da informação técnica datada de 01/07/2005---------------------  



  

D – DIVERSOS – 

1 – GATICÃO – ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DOS ANIMAIS ABANDONADOS – Presente o ofício datado 

de 20/07//05, da Gaticão - Associação dos Amigos dos Animais Abandonados, com sede na Gafanha da Boa-Hora, 

que solicita autorização para efectuar obras no Canil Municipal.--------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, autorizar as obras solicitadas.-----------------------------------

2 – GRUPO PARLAMENTAR DO PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS – LEI DE BASES DA ÁGUA – 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do teor do ofício nº 2169MAIL/05, do Grupo Parlamentar do Partido 

Comunista Português, que anexa cópia do projecto que “Aprova a Lei de Bases da Água”.-------------------------------

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

VAGOS – FELICITAÇÕES À CÂMARA MUNICIPAL – A Câmara Municipal tomou conhecimento do teor do 

ofício da Associação supramencionada, datado de 22/07/2005, felicitando a Câmara Municipal por ter sido admitida 

a “Membro Honorário da Associação de Atletismo de Aveiro”.---------------------------------------------------------------  

E – EXTRAS – 

1 – CARRAMÃO-CONSTRUÇÕES E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, LDA – PROCESSO 

LOTEAMENTO Nº 02/05 – OBRAS DE URBANIZAÇÃO – Presente o processo de loteamento nº 02/2005, de 

que é requerente a firma mencionada em epígrafe, a qual requer a aprovação das obras de urbanização do 

loteamento sito em Vagos, na Avenida João Grave.-----------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar as obras de urbanização de acordo com a 

informação técnica datada de 05/08/05, fixar a caução em 43 022,03 € e o prazo de execução das mesmas em 1 

ano.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 – ANTÓNIO MANUEL ROSA CLARINHA – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC. Nº 106/05 – Presente o 

processo de informação prévia nº 106/05, de que é requerente António Manuel Rosa Clarinha, residente em 

Salgueiro, que requer informação prévia para a construção de uma moradia unifamiliar, anexos e muros num seu 

terreno sito em Salgueiro.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, autorizar a construção em área inferior a 2 hectares nos 

termos do artº 33º, nº 2, a) do Regulamento Plano Director Municipal de Vagos .------------------------------------------

--------- Mais foi deliberado, unanimemente aprovar a informação prévia nas condições da informação técnica 

datada de 03/08/05.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3 – ANTÓNIO AUGUSTO FREIRE CALADO - LICENÇA DE DIVERTIMENTO PÚBLICO E LICENÇA 

ESPECIAL DE RUÍDO E INTERRUPÇÃO DE TRÂNSITO  - RATIFICAÇÃO – A Câmara Municipal 

delibera, por unanimidade, ratificar os despachos do Sr. Presidente datados de 08/08/2005, que deferiu os pedidos 

supramencionados com referência ao arraial da festa de Lavandeira, que se realiza nos dias 14 a 18/08/2005.------- 

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

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

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

e por mim,-----------------------------Chefe de Divisão Administrativa, tendo terminado a reunião às 11,15           

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

  

  


