
 

 

ACTA Nº 15 

Acta da Reunião Ordinária do dia 11 de Agosto de 2006 

--------- No dia 11 de Agosto de 2006, pelas quinze horas, no Edifício dos Paços do Concelho de Vagos, na Sala de 

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

Miguel Rocha da Cruz, com a presença dos Senhores Vereadores, Dr. Carlos Manuel Simões das Neves, Drª Albina 

Maria de Oliveira Rocha, Fernando Ferreira Capela, Engenheiro Vitor Oliveira Santos e Dr. Marco António 

Ferreira Domingues. Assistiu à reunião o Senhor José Domingues Camarneiro, Chefe de Secção. ----------------------

FALTAS E JUSTIFICAÇÃO: - Faltou à presente reunião o Sr. Vereador Dr. Manuel Augusto da Silva Frade, 

tendo a Câmara Municipal deliberado, por unanimidade justificar a falta. --------------------------------------------------- 

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

de 28 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 10 de 

Julho de 2006, o qual acusa um saldo em dinheiro de 274 672,54 €, a Câmara Municipal dele tomou 

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

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

168/06 - Presente o Auto de Notícia de Contra-Ordenação nº 168/06, levantado pela Equipa de Protecção Florestal 

da Guarda Nacional Republicana de Aveiro, contra António Augusto Francisco Rumor, residente na Rua Doutor 

Luís Rosete, nº 67, Corticeiro de Cima, por se encontrar a proceder à confecção de alimentos num fogareiro aceso, 

dentro de um povoamento florestal, (Parque de Merendas da Fonte Nova).------------------------------------------ 

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

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

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

146/06 - Presente o Auto de Notícia de Contra-Ordenação nº 146/06, levantado pela Equipa de Protecção da 

Natureza e Ambiente, da Guarda Nacional Republicana de Aveiro, contra António Gomes da Silva, residente na 

Rua Bartolomeu Perestelo, nº 47 r/c  Dtº, Arrifana, por se encontrar a exercer a prática de caravanismo, na Rua nº 

16, na Praia da Vagueira, sem ser portador da licença para o efeito, 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 – Nº 

165/06 - Presente o Auto de Notícia de Contra-Ordenação nº 165/2006, levantado pela Equipa de Protecção 

Florestal, da Guarda Nacional Republicana de Aveiro, contra Mário Teixeira Marçalo, residente na Rua Padre 

António Diogo, nº 102, Gafanha da Encarnação, por se encontrar a proceder à realização duma fogueira no solo 

para confeccionar os alimentos, dentro de um povoamento florestal, (Parque de Merendas da Vagueira). -------------

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



  

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

5 – EDP – DISTRUBUIÇÃO – ENERGIA S.A. – SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS NA RUA PADRE 

CREOULO – FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO DE VAGOS – Presente o ofício da E.D.P. - Distribuição nº 

537/06/URO3BL, datado do dia 14 de Julho de 2006, com o orçamento para a substituição de luminárias na Rua 

Padre Creoulo da Freguesia de Santo António de Vagos, informando que a comparticipação a cargo desta autarquia 

é de 2 340,00 €uros, mais IVA à taxa legal em vigor.----------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o orçamento em epígrafe, no valor de 2 340,00 €, 

mais IVA à taxa legal em vigor. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

6 – MIGUEL ARCANJO MAIA CARRAMÃO – ALARGAMENTO DO CAMINHO DA RUA DA FONTE 

– NO LUGAR DE LOMBA - CONDIÇÕES – Presente carta do Sr. Miguel Arcanjo Maia Carramão, residente  

na Rua D. Inês, nº 10, lugar de Vergas, Freguesia de Santo André de Vagos, colocando condições devido ao 

alargamento do caminho da Rua da Fonte, no lugar de Lomba, da Freguesia de Santo António de Vagos, uma vez 

que o referido alargamento ocorreu somente para o lado de uma propriedade da qual é proprietário.--------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade aceitar a cedência gratuita para alargamento do caminho da 

Rua da Fonte, que os serviços coloquem marcos ao longo da faixa cedida, juntamente com o requerente. -------------

---------- Mais delibera a Câmara Municipal considerar num eventual e futuro licenciamento e construção de muros, 

que o requerente já efectuou cedências nos termos da Lei nº 2110, de 19 de Agosto de 1961. ---------------------------- 

7 – PAULA CRISTINA CRUZ CASTANHEIRA – INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE – Presente 

requerimento de Paula Cristina Cruz Castanheira, residente na Rua da Gândara, nº 10, Salgueiro – Soza, a solicitar 

indemnização por danos morais resultantes de um acidente de viação ocorrido no dia 25 de Dezembro de 2004, na 

Rua da Barreira em Salgueiro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ser sua intenção indeferir o requerido, porquanto a mesma 

já foi indemnizada pela seguradora AXA Portugal, onde acordaram uma indemnização única e definitiva no valor 

de 5 750,00 €, relativamente ao acidente de viação ocorrido no dia 25/12/2004 e para reclamar querendo, nos 

termos dos artigos 100º e 101º do Código do Procedimento Administrativo. ------------------------------------------------ 

--------- Mais se delibera, por unanimidade, dar provimento ao direito de regresso exercido por aquela seguradora 

relativo a todos os danos Patrimoniais e não Patrimoniais ocorridos no referido acidente, por aquela assumidos aos 

Senhores Carlos Alberto Barreto, Paula Cristina da Cruz Castanheira, Leandro Miguel Cruz Barreto e Nádia 

Alexandra Cruz Barreto, no valor de 11 076,78 euros. -------------------------------------------------------------------------- 

8 – ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS – RISSOLIDER – IMCUMPRIMENTO DE PRAZO – Presente a 

informação do Sr. Vereador Dr. Carlos Manuel Simões das Neves, na qual dá conhecimento que a empresa 

Rissolider demonstra desinteresse na celebração da escritura do Lote nº 137 da Zona Industrial de Vagos, a qual foi 

notificada em 25/01/2006 para procederem à referida celebração, ocorrendo, assim, no incumprimento de prazos. -- 

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, a resolução do contrato de compra e venda outorgado em 

1 de Outubro de 2002, atento o desinteresse demonstrado pelo comprador na aquisição do lote, e devolver em 

singelo a importância recebida a título de sinal, no valor de 10 542,52 €, nos termos da proposta do Sr. Vereador 

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

9 – ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS – RETIFICAÇÃO DA ESCRITURA DOS LOTES 112 E 136 PELOS 

LOTES 116 E 138 – Tendo em consideração o seguinte: ----------------------------------------------------------------------



  

--------- 1) Atento o interesse Municipal na instalação de uma unidade industrial para produção de aerogeradores, 

face aos objectivos do município quanto ao desenvolvimento no concelho de projectos ligados à produção de 

energias renováveis, nomeadamente, energia eólica, conforme legislação comunitária e nacional, vendeu à empresa 

Gebox, oito lotes de terreno, mais quatro para alargamento na Zona Industrial de Vagos; --------------------------------

--------- 2) Por lapso veio a Câmara Municipal alienar em 19 de Junho de 2006, dois lotes 112 e 136, naquela Zona 

Industrial, exactamente no meio do conjunto de lotes atrás referidos, o que impede a instalação daquela unidade  

fabril e o prosseguimento de objectivos e interesses municipais; --------------------------------------------------------------

--------- 3) Para os requeridos Humberto Anjos Ramalho e Augusto Sucena Carvalho, estavam reservados os lotes 

138 e 116, que confinam pelo Norte com aquele conjunto de lotes; ----------------------------------------------------------

--------- 4) Aqueles dois lotes tem área, configuração e localização idêntica aos alienados 112 e 136; ------------------

--------- 5) Verifica-se apenas uma diferença de área, para menos, de 63 m2 dos primeiros 112 e 136 para os 

previstos 116 e 138. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Assim delibera a Câmara Municipal, por unanimidade, proceder à rectificação da escritura de compra e 

venda, outorgada em 19 de Junho de 2006, fazendo constar aí a alienação dos lotes 116 e 138 e não os 112 e 136.---

--------- Mais delibera a Câmara Municipal, por unanimidade, indemnizar os requeridos pela diminuição da área, no 

valor de 565,74 €uros, ocorrendo por conta da Câmara Municipal todas as despesas relativas à rectificação do erro.-

--------- Notifique-se e convoque-se os requeridos para a necessária escritura de rectificação.----------------------------

10 – ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS, LOTES Nº 91 – DELIBERAÇÃO DA REUNIÃO DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE VAGOS DE 11.12.1992 – Presente informação do Sr. Vereador Dr. Carlos Manuel Simões das 

Neves, a informar que a Câmara Municipal de Vagos em 11/12/1992, deliberou vender o lote nº 91 da Zona 

Industrial de Vagos ao Sr. Mário Júlio de Oliveira Rocha e Aníbal Augusto da Rocha Cedro, tendo sido celebrado o 

Contrato de Promessa de Compra e Venda do referido lote em 1 de Fevereiro de 1993. E que por deliberação do dia 

22/8/1994 foi alienado à firma Ocemar – Carpintaria, Ldª o lote nº 38 da Zona Industrial de Vagos, tendo sido 

outorgada a escritura em 2/9/1994 sendo os referidos Mário Júlio de Oliveira Rocha e Aníbal Augusto da Rocha 

Cedro, sócios da mesma. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, dar sem efeito a sua deliberação do dia 11/12/1992 e 

proceder à resolução do Contrato de Promessa de Compra e Venda celebrado no dia 01/02/1993, mantendo a 

Câmara Municipal a posse do lote nº 91, tal como tem acontecido desde sempre e proceder à devolução do sinal em 

singelo entregue, no valor de 700 000$00 (3 491,59 €). ------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal mais deliberou, por unanimidade, notificar os mesmos da presente deliberação. --------

11 – ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS – LOTE Nº 77 – VOUGACOR – Presente informação do Sr. Vereador 

Dr. Carlos Manuel Simões das Neves a informar que a Empresa Vougacor pretende que a escritura de compra e 

venda do lote nº 77, da Zona Industrial de Vagos seja efectuada em nome de uma instituição bancária, uma vez que 

o lote e a construção da instalação fabril irão ser financiados por uma empresa de leasing. -------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, não haver inconveniente que o lote nº 77 seja alienado a 

uma instituição bancária, para efeitos de financiamento de aquisição e construção da unidade fabril, aprovados 

aquando da candidatura do respectivo lote. ---------------------------------------------------------------------------------------

12 – ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS – LOTE Nº 88 – PROTO.CONCEPT.DESIGN, LDA – Presente a 

informação do Sr. Vereador Dr. Carlos Manuel Simões das Neves a informar que a empresa Proto. Concept. 



  

Design, Ldª, vem propor a aquisição de lote na Zona Industrial de Vagos. -------------------------------------------------- 

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade aprovar a candidatura da empresa Proto. Concept. Design, 

Ldª,  ao lote nº 88, da referida Zona Industrial, com a área de 5 445m2, e proceder à alienação do mesmo pelo valor 

de 48 896,10 €. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

VAGOS, PARA CONSTRUÇÃO DOS NOVOS ARMAZÉNS MUNICIPAIS – ROSA DE JESUS, 

ARMINDA DE JESUS, FERNANDO LOPES E MARIA DA CONCEIÇÃO DE JESUS NEVES, ANA 

MARIA, MANUEL RODRIGUES DAS NEVES E DORINDA DE JESUS SIMÕES, MANUEL MARIA 

CARREIRINHAS E MARIA DE FÁTIMA MARTINS CARREIRINHAS, MANUEL BENITO DOS 

SANTOS CRAVO E LUCÍLIA DE JESUS PEQUENO DOS SANTOS - 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 Rosa de Jesus, viúva, moradora na Freguesia de Santo André de Vagos, uma parcela de terreno com a 

área de 380 m2, a confrontar do Norte com Manuel Maria Simões, do sul com Rosa de Jesus, do Nascente com 

Estrada e do Poente com Caminho, indemnizando a referida proprietária pelo valor de 1 900,00 €; ---------------------

--------- A Arminda de Jesus, viúva, moradora na Freguesia de Santo André de Vagos, uma parcela de terreno com a 

área de 1 046m2, a confrontar do Norte com Maria Augusta Costa, do Sul com Manuel Costa e Outros, do Nascente 

com Maria de Jesus e Outros, e do Poente com Mário Ferreira Seixeiro, indemnizando a referida proprietária pelo 

valor de 5 230,00 €; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- A Fernando Lopes e mulher, Maria da Conceição de Jesus Neves, moradores na Freguesia de Santo André 

de Vagos, uma parcela de terreno com a área de 888 m2, a confrontar do Norte com Isaura dos Anjos da Conceição 

e Outros, do Sul com Estrada, do Nascente com Estrada, e do Poente com Caminho, indemnizando os referidos 

proprietários pelo valor de 4 440,00 €; --------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Ana Maria, viúva, moradora na Freguesia de Santo André de Vagos, uma parcela de terreno com a área 

de 531 m2, a confrontar do Norte com Alcino Nunes Sereno e outros, do Sul com Rosa de Jesus, do Nascente com 

Estrada e do Poente com Caminho, indemnizando a referida proprietária no valor de 2 655,00 €. -----------------------

--------- A Manuel Rodrigues das Neves e mulher, Dorinda de Jesus Simões, moradores na Freguesia de Santo 

André de Vagos, as seguintes parcelas de terreno: -------------------------------------------------------------------------------

--------- 1ª Parcela, com a área de 1 040 m2, a confrontar do Norte com Caminho, do Sul com Manuel Simões, do 

nascente com Caminho e do Poente com Afonso Malta, indemnizando os referidos proprietários pelo valor de           

4 980,00 €; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- 2ª Parcela, com a área de 996m2, a confrontar do Norte com Manuel Carreirinhas, do Sul com João Maria 

dos Santos Monção, do Nascente com Caminho e do Poente com Caminho, indemnizando os referidos proprietários 

pelo valor de 4 980,00 €. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Manuel Maria Carreirinhas e mulher, Maria de Fátima Martins Carreirinhas, moradores na Freguesia de 

Santo André de Vagos, uma parcela de terreno com a área de 1 133 m2, que confronta do Norte com Fernando 

Curto, do Sul com Manuel Rodrigues das Neves, do Nascente com Caminho e do Poente com Caminho, 

indemnizando os referidos proprietários pelo valor de 5 665,00 €. ------------------------------------------------------------

--------- Manuel Benito dos Santos Cravo e mulher, Lucília de Jesus Pequeno dos Santos, moradores na Freguesia 



  

de Santo André de Vagos, uma parcela de terreno com a área de 198 m2, que confronta do Norte com Diamantino 

Miranda, do Sul com Manuel Maria Simões, do Nascente com João Maria Moço e do Poente com Fernando Curto e 

Outros, indemnizando os referidos proprietários pelo valor de 990,00 €. ----------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal irá proceder à ocupação das parcelas de terreno acima mencionadas, para proceder aí  

à edificação de equipamentos de interesse público, nomeadamente os Armazéns Municipais e a sede dos seus 

Serviços Operativos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14 – OK BAZAR – COMÉRCIO GERAL S.A. – MODELO – HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

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

Sr. Vice-Presidente Dr. Carlos Manuel Simões das Neves, datado do dia 7 de Agosto de 2006, que deferiu o pedido 

formulado pela firma OK BAZAR – Comércio Geral, S.A. – Modelo, com sede na E.N. 109 - Vagos, para que o 

seu estabelecimento denominado “Modelo”, sito no referido local, esteja aberta todos os dias úteis da semana das 

08:00 horas até às 21:30 horas e encerrando aos Domingos e Feriados no período da tarde, durante o mês de Agosto 

do corrente ano. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15 – SILVIA SANDRINA ASCENSÃO SOARES – PAGAMENTO DE TRANSPORTES ESCOLARES 

PARA O CASCI DE ÍLHAVO – RATIFICAÇÃO – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ratificar o 

despacho do Sr. Vereador Carlos Manuel Simões das Neves, datado do dia 9 de Agosto de 2006, que deferiu o 

pedido formulado por Sílvia Sandrina Ascensão Soares, residente no lugar de Moita, Freguesia de Covão do Lobo, 

a qual solicitou o pagamento dos transportes escolares para o Casci-Ilhavo, no valor de 56,45 €, relativamente ao 

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

16 – CÁTIA MARIA DOMINGUES BARREIRA – PAGAMENTO DE TRANSPORTES ESCOLARES 

PARA O CASCI DE ÍLHAVO – RATIFICAÇÃO – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ratificar o 

despacho do Sr. Vereador Carlos Manuel Simões das Neves, datado do dia 9 de Agosto de 2006, que deferiu o 

pedido formulado por Cátia Maria Domingues Barreira, residente na Rua do Comércio, lugar da Casta, Freguesia 

de Covão do Lobo, a qual solicitou o pagamento dos transportes escolares para o Casci-Ílhavo, no valor de 56,45 €, 

relativamente ao mês de Julho de 2006. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

17  - 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 28/06/2006 a 

10/08/2006, cuja relação descriminada dos mesmos é dada aqui como inteiramente reproduzida junto à minuta da 

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

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

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

B – OBRAS MUNICIPAIS 

1 – BENEFICIAÇÃO DO PONTÃO DO LOMBOMEÃO, PROCESSO Nº 6.2.2 -04/2005 – CONTA FINAL 

DA EMPREITADA – Presente a informação técnica, datada do dia 26/07/2006, que anexa a conta final da 

Empreitada “ Beneficiação do Pontão de Lombomeão”. ------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, homologar a conta final da empreitada em epígrafe. -------

2 – ESTRADA FLORESTAL Nº 1 , PARQUE DE CAMPISMO – GAFANHA DO CARMO, GAFANHA DA 

BOA-HORA – ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO - A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, 

aprovar o Programa de Concurso, Caderno de Encargos e o Projecto de Execução e abrir Concurso Público para a 



  

obra mencionada em epígrafe. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

C - OBRAS PARTICULARES 

1 –  ROGÉRIO COSTA SEIXEIRO  – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC. Nº 107/06 – Presente o processo de 

informação prévia nº 107/06, de que é requerente Rogério Costa Seixeiro, residente na Rua de S. Pedro, nº 1, 

Vergas, Freguesia de Santo André de Vagos, que pretende informação prévia sobre a possibilidade de realização de 

obras de demolição de edifício existente e construção de habitação, anexos e muros de vedação, num prédio sito na 

Rua da Fonte, lugar de Vergas da citada Freguesia. -----------------------------------------------------------------------------

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

condições da informação técnica, datada do dia 20/07/2006. ------------------------------------------------------------------

2 – VERA LÚCIA SANTOS JESUS – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC. Nº 91/06 – Presente o processo de 

informação prévia nº 91/06 de que é requerente Vera Lúcia Santos Jesus, residente na Rua dos Bombeiros 

Voluntários, Edifício 38-R/C-Direito, na Vila e Freguesia de Vagos, que pretende informação prévia para 

construção de uma moradia, num terreno sito no lugar de Junco do Bico, Freguesia de Calvão. -------------------------

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

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

3 – ANTÓNIO MARIA ROCHA MERENDEIRO – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC. Nº 45/06 – Presente 

o processo de informação prévia nº 45/06 de que é requerente António Maria Rocha Merendeiro, residente na Rua 

Engenheiro Humberto Mendes Correia, 296, na Vila e Freguesia de Vagos, que pretende informação prévia para a 

construção de duas moradias bifamiliares num terreno sito no lugar de Arieiros. -------------------------------------------

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

condições da informação técnica, datada do dia 24/07/2006. ------------------------------------------------------------------

4 – FERRO & RIBEIRO, S.A. – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC. Nº 95/06 – Presente o processo de 

informação prévia nº 95/06 de que é requerente a firma Ferro & Ribeiro, S.A., com sede na Gafanha do Areão, 

Freguesia de Gafanha da Boa-Hora, que pretende informação prévia para a construção de uma habitação 

unifamiliar, num terreno sito na Estrada Municipal nº 59, Gafanha do Areão------------------------------------------------

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

condições da informação técnica, datada do dia 20/07/2006. ------------------------------------------------------------------

5 – ANADIAGRO, LDA – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC. Nº 65/06 – Presente o processo de informação 

prévia nº 65/06 de que é requerente a firma Anadiagro, Ldª, com sede na Rua da Boiça, Ancas, que pretende 

informação prévia para instalação de um comércio para distribuição e venda de produtos fitofármacos, rações, 

adubos, substratos, sementes, plantas e outros factores de produção agrícola e pecuária, sito num edifício de 

comércio e habitação, no bloco F, na Rua padre Vicente Maria da Rocha, na Vila e Freguesia de Vagos. --------------

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

condições da informação técnica de 30/06/2006 e pareceres das Entidades. ------------------------------------------------- 

6 SILVÉRIO MARTINS REI – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC. Nº 107/05 – Presente o processo de 

informação prévia nº 107/05, de que é requerente Silvério Martins Rei, residente na Rua António Carlos Vidal, nº 

138, na Vila e Freguesia de Vagos, que pretende informação prévia para loteamento de um terreno, sito na Rua Dr. 

Ângelo Vidal Almeida Ribeiro, lugar de Sargidos, Vila e Freguesia de Vagos. ---------------------------------------------



  

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

condições das informações técnicas, datadas de 26/06/2006 e 06/04/2006. -------------------------------------------------- 

7 – HELENA MARIA RODRIGUES CECILIO – AUTORIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE UM 

QUIOSQUE SITO NO LARGO PARRACHO BRANCO – PRAIA DA VAGUEIRA – Presente um 

requerimento de Helena Maria Rodrigues Cecilio, residente na Quinta da Boa-Hora, Rua 12, Lote 182 – Praia da 

Vagueira. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar a ocupação do espaço público, nos termos 

propostos pela requerente. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8 – MARGARIDA ROSA DOS ANJOS MARGARIDO – PEDIDO DE LICENCIAMENTO PARA 

LEGALIZAÇÃO DE ALTERAÇÕES DE UM EDIFÍCIO MULTIFAMILIAR – Presente o processo nº 

390/2000, de que é requerente a Srª Margarida Rosa Anjos Margarido, residente na Rua de São Martinho, nº 3, 

Canto de Calvão, Freguesia de Calvão, a qual requer licenciamento para legalização de alterações de um edifício 

multifamiliar, sito no referido lugar e Freguesia. --------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade o seguinte: ---------------------------------------------------------

--------- 1) Dar seguimento ao processo devendo a requerente apresentar certidão de registo até à emissão da  

licença  das alterações propostas; ---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- 2) A presente pretensão não carece de parecer da Direcção de Estradas porquanto, tratando-se de 

legalização de alterações interiores demolição de rampas exteriores em nada muda a implantação inicial a qual 

obteve parecer favorável da então J.A.E.. Assim sendo, a pretensão da requerente resume-se a alterações meramente 

interiores no edifício licenciado tornando-o capaz de se constituir em propriedade horizontal. ---------------------------

--------- Mais delibera a Câmara Municipal, aprovar o pedido nos termos da alínea e) do artigo 17º do Regulamento 

do P.D.M., nas condições previstas no parecer técnico datado de 20/07/2006, sobre os números 2 e 3. ----------------- 

DIVERSOS –  

1 – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS PORTUGUESES – LEI DAS FINANÇAS LOCAIS – A 

Câmara Municipal tomou conhecimento do teor do ofício circular nº 109/2006-PB, datado do dia 27 de Julho de 

2006, da Associação Nacional de Municípios Portugueses, sobre o assunto mencionado em epígrafe. ------------------

2 – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS PORTUGUESES – CARTA EUROPEIA PARA A 

IGUALDADE DAS MULHERES E DOS HOMENS NA VIDA LOCAL – A Câmara Municipal tomou 

conhecimento do teor do ofício circular nº 105/2006-LP, datado do dia 24 de Julho de 2006, da Associação 

Nacional de Municípios Portugueses, sobre o assunto mencionado em epígrafe. -------------------------------------------

3 – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS PORTUGUESES – INICIATIVA NOVAS 

OPORTUNIDADES - PROTOCOLO – A Câmara Municipal tomou conhecimento do teor do ofício nº 

1117/2006-PB, datado do dia 17/07/2006, da Associação Nacional de Municípios Portugueses, sobre o assunto 

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

4 – SUBSCRIÇÃO DA DECLARAÇÃO DO 4º FÓRUM MUNDIAL DA ÁGUA – A Câmara Municipal tomou 

conhecimento do teor do ofício circular nº 96/2006-As, da Associação Nacional de Municípios Portugueses sobre o 

assunto mencionado em epígrafe. --------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal deliberou ainda subscrever a Declaração do 4º Fórum Mundial da Água. ---------------- 

E – EXTRAS –  



  

1 – SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VAGOS – TRANSPORTE DE ALUNOS DE SANTO ANDRÉ, 

SÃO ROMÃO E SANCHEQUIAS, PARA O CASCI DE ÍLHAVO - A Câmara Municipal delibera,  por 

unanimidade, adjudicar à Santa Casa de Misericórdia de Vagos, os encargos com o transporte de 3 crianças, dos 

lugares mencionados em epígrafe, pelo valor de 40,00 €/dia, para o ano lectivo 2006/2007. ----------------------------- 

2 – JUNTA DE FREGUESIA DE COVÃO DO LOBO – SUBSTITUIÇÃO DE AUXILIAR EDUCATIVA - A 

Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir à Junta de Freguesia de Covão do Lobo o subsídio na 

importância de 63,00 €, correspondente a 28 horas de serviço efectuado por Marilyne Marques Pereira Quintaneiro 

em substituição de Auxiliar de Acção Educativa do Jardim de Infância do Covão do Lobo.------------------ ------------ 

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

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

alterada  e  republicada  pela  Lei nº 5-A/2002, de 11 de  Janeiro,  a  qual vai ser assinada pelos membros  da  

Câmara  aqui  presentes  e  por  mim________________________________________________ Chefe de Secção, 

tendo terminado a reunião às 18,00 horas.----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 


