
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ACTA Nº16/08 

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DO DIA 8 DE AGOSTO DE 2008 

--------- No dia 8 de Agosto de 2008, pelas quinze horas, no Edifício dos Paços do Concelho de Vagos, na Sala de 

Reuniões, reuniu ordinariamente, a Câmara Municipal, sob a presidência do Senhor Vice-Presidente Dr. Carlos 

Manuel Simões das Neves, e dos Senhores Vereadores, Dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha, Fernando Ferreira 

Capela, Victor Oliveira Santos, Marco António Ferreira Domingues. Assistiu à reunião o Sr. Francisco José 

Domingues Camarneiro, Chefe de Secção de Pessoal. -------------------------------------------------------------------------- 

FALTAS E JUSTIFICAÇÃO: A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, justificar as faltas dadas à 

presente reunião pelo Sr. Presidente Dr. Rui Miguel Rocha da Cruz e pelo Sr. Vereador Dr. Manuel Augusto da 

Silva Frade, por se encontrarem de férias. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

reunião do dia 25 de Julho de 2008. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA: Não houve. ---------------------------------------------------------- 

ORDEM DO DIA 

A – ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 

1 - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA – Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 7 de 

Agosto de 2008, o qual acusa um saldo em dinheiro de 90.659,64 €. A Câmara Municipal dele tomou 

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

2 - LEGISLAÇÃO PUBLICADA –  

•••• Decreto-Lei n.º 143-A/2008, de 25 de Julho – Estabelece os termos a que deve obedecer a 

apresentação e recepção de propostas, candidaturas e soluções no âmbito do Código dos Contratos 

Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro; ---------------------------------------- 

•••• Decreto-Lei n.º 144/2008, de 28 de Julho – No uso da autorização legislativa concedida pelas 

alíneas a) a e) e h) do n.º 1 do artigo 22º do Orçamento do Estado para 2008, aprovado pela Lei n.º 

67-A/2007, de 31 de Dezembro, desenvolve o quadro de transferência de competências para os 

municípios em matéria de educação, de acordo com o previsto no artigo 19º da Lei n.º 159/99, de 14 

de Setembro; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

•••• Portaria n.º 701-A/2008, de 29 de Julho – Estabelece os modelos de anúncio de procedimentos 

pré-contratuais previstos no Código dos Contratos Públicos a publicitar no Diário da República; ----- 

•••• Portaria n.º 701-B/2008, de 29 de Julho – Nomeia a comissão de acompanhamento do Código dos 



  

Contratos Públicos e fixa a sua composição; ------------------------------------------------------------------- 

•••• Portaria n.º 701-C/2008, de 29 de Julho – Publica a actualização dos limiares comunitários; -------- 

•••• Portaria n.º 701-D/2008, de 29 de Julho – Aprova o modelo de dados estatísticos; -------------------- 

•••• Portaria n.º 701-E/2008, de 29 de Julho – Aprova os modelos do bloco técnico de dados, do 

relatórios de formação do contrato, do relatório anual, do relatório de execução do contrato, do 

relatório de contratação e do relatório final de obra; ---------------------------------------------------------- 

•••• Portaria n.º 701-F/2008, de 29 de Julho – Regula a constituição, funcionamento e gestão do portal 

único da Internet dedicado aos contratos públicos (Portal dos Contratos Públicos); ---------------------- 

•••• Portaria n.º 701-G/2008, de 29 de Julho – Define os requisitos e condições a que deve obedecer a 

utilização de plataformas electrónicas pelas entidades adjudicantes, na fase de formação dos 

contratos públicos, e estabelece as regras de funcionamento daquelas plataformas; ---------------------- 

•••• Portaria n.º 701-H/2008, de 29 de Julho – Aprova o contudo obrigatório do programa e do 

projecto de execução, bem como os procedimentos e normas a adoptar na elaboração e faseamento 

de projectos de obras públicas, designados «Instruções para a elaboração de projectos de obras», e a 

classificação de obras por categorias; ---------------------------------------------------------------------------- 

•••• Portaria n.º 701-I/2008, de 29 de Julho – Constitui e define as regras de funcionamento do sistema 

de informação designado por Observatórios das Obras Públicas; ------------------------------------------- 

•••• Portaria n.º 701-J/2008, de 29 de Julho – Define o regime de acompanhamento e fiscalização da 

execução dos projectos de investigação e desenvolvimento e cria a respectiva comissão; --------------- 

•••• Decreto-Regulamentar n.º 14/2008, de 31 de Julho – Estabelece os níveis da tabela remuneratória 

única correspondentes às posições remuneratórias das categorias gerais de técnico superior, de 

assistente técnico e de assistente operacional. ------------------------------------------------------------------ 

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

Presente o ofício da Guarda Nacional Republicana, Posto de Vagos, que remete o auto de notícia de contra 

ordenação n.º 06/PG-V/08, levantado contra o Sr. Leonel Augusto Pinto, residente na Rua Nossa Senhora de 

Fátima, n.º 14, lugar e freguesia de Ouca, por proceder a uma queima de sobrantes agrícolas, durante o período 

crítico, sem se encontrar licenciado para o efeito. ------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

4 - CARLOS MANUEL NUNES FERNANDES – PAGAMENTO DE INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE 

– Presente o ofício datado de 17/07/2008, de Carlos Manuel Nunes Fernandes, residente na Rua da Escola, n.º 48, 

lugar de Gândara, freguesia de Fonte de Angeão, no qual dá a conhecer que no dia 4 de Julho findo, pelas 07:45 

horas, quando se deslocava com a sua viatura de matrícula NQ-36-02, na Rua Principal, lugar e freguesia de Santa 



 
 
 
 
 
 

 

Catarina, no sentido Andal / Rio Tinto, a mesma embateu numa tampa de saneamento, estando no eixo da via, sem 

que a dita rua se encontrasse sinalizada, pelo que solicita o pagamento de indemnização pelos danos causados. ----- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, informar o requerente que o seu pedido será enviado ao 

consórcio “Azinheiro, S.A. / SOCROLA, Lda.”, a quem a obra se encontra adjudicada, uma vez que será este o 

responsável pelo pagamento da possível indemnização. ----------------------------------------------------------------------- 

5 - HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO – OLIVEIRA & MATIAS 

PASTELARIA PIZARIA, LDA. - A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido formulado 

por Oliveira & Matias Pastelaria Pizaria, Lda., com sede na Rua Principal, n.º 174, lugar e freguesia de Ponte de 

Vagos, para que o seu estabelecimento de Pastelaria e Pizaria, sito no referido lugar, denominado “Mr. Renny”, 

esteja aberto das 08:00 horas às 05:00 horas, até 30 de Setembro do corrente ano. ---------------------------------------- 

6 - FERNANDO DE OLIVEIRA CRUZ – PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DE 

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

Vereador Fernando Ferreira Capela, datado de 29/07/2008, que autorizou a interrupção de trânsito solicitada por 

Fernando de Oliveira Cruz, na qualidade de mordomo da Comissão de Festas de Gândara, freguesia de Fonte de 

Angeão, a ter lugar no dia 23 de Agosto, das 22:00 horas às 02:00 horas, de acordo com o croqui em anexo ao 

requerimento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7 - PLANOS FÉRRICOS PORTUGAL – PRODUTOS SIDERÚRGICOS, LDA. – A Câmara Municipal 

delibera, por unanimidade, retirar o presente ponto da ordem de trabalhos, para esclarecimentos adicionais. --------- 

8 - FREGUESIA DE FONTE DE ANGEÃO – AQUISIÇÃO DE TERRENO – Presente o ofício da Freguesia 

de Fonte de Angeão, datado de 30/07/2008, a solicitar e aprovar o pagamento da aquisição de um terreno junto ao 

parque de Merendas, destinado ao alargamento do espaço envolvente ao Pólo Educativo, pelo montante de 

10.000,00 € (dez mil euros). -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir um subsídio à Junta de freguesia de Fonte de 

Angeão, na importância de 10.000,00 € (dez mil euros), para aquisição de um terreno junto ao parque de merendas, 

com a área de 1.100 m2, destinado ao alargamento do espaço envolvente ao Pólo-Educativo. -------------------------- 

9 - JOÃO JOSÉ CIRINO FERNANDES – PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE – Presente o 

ofício de João José Cirino Fernandes, residente na Rua Dr. José Rito, lugar e freguesia da Gafanha da Encarnação, 

a solicitar uma indemnização pelo acidente ocorrido com a sua viatura no dia 22/06/2008, quando circulava na Rua 

Principal, Gafanha da Boa-Hora, direcção Gafanha da Boa-Hora / Mira, quando embateu num buraco existente no 

eixo da via. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, notificar o requerente, para apresentar nos serviços da 

Autarquia, os documentos necessários para uma melhor apreciação da reclamação apresentada, relativamente ao 



  

acidente de viação em causa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10 - JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA CATARINA – PEDIDO DE SUBSÍDIO – Presente o ofício da 

Junta de Freguesia de Santa Catarina, datado de 23/07/2008, a solicitar um subsídio no montante de 15.737,00 € 

(quinze mil setecentos e trinta e sete euros) destinado à restauração da fonte de Santa Catarina, e espaço 

envolvente, bem como os seus acessos. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

11 - ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE CALVÃO – PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DE 

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

Vereador Fernando Ferreira Capela, datado de 05/08/2008, que autorizou a interrupção de trânsito solicitada pela 

Associação Cultural de Calvão, freguesia de Calvão, a ter lugar nos dias 15 a 17 de Agosto de 2008, de acordo com 

o croqui em anexo ao requerimento. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

12 - ALBANO MANUEL DE JESUS GONÇALVES – PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE INTERRUPÇÃO 

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

Vereador Fernando Ferreira Capela, datado de 05/08/2008, que autorizou a interrupção de trânsito solicitada por 

Albano Manuel de Jesus Gonçalves, na qualidade de mordomo da Comissão de Festas de Fonte de Angeão, 

freguesia de Fonte de Angeão, a ter lugar nos dias 15, 16 e 17 de Agosto de 2008, das 22:00 horas às 02:00 horas, 

de acordo com o croqui em anexo ao requerimento. ---------------------------------------------------------------------------- 

13 - CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ATÉ 850.000,00 € – Deliberou a Câmara Municipal 

de Vagos, em sua reunião de 11 de Julho de 2008, convidar no mínimo três instituições bancárias para 

apresentarem as suas condições para a contratação de um empréstimo até ao montante de 850.000,00 € (oitocentos 

mil euros), destinados às seguintes obras: ---------------------------------------------------------------------------------------- 

•••• Arranjo do Centro da Vila – 2ª Fase – 190.000,00 (cento e noventa mil euros); -------------------------- 

•••• ETAR de Salgueiro – 92.000,00 € (noventa e dois mil euros); ---------------------------------------------- 

•••• ETAR de Santa Catarina – 132.000,00 (cento e trinta e dois mil euros); ----------------------------------- 

•••• Pontão de Santo André / São Romão (Santo André de Vagos) – 60.000,00 (sessenta mil euros); ------ 

•••• Pontão de Rio Tinto / Ervedal - 78.000.00 € (setenta e oito mil euros); ------------------------------------ 

•••• Rua da Fonte (Vagos) – 50.000,00 € (cinquenta mil euros); ------------------------------------------------- 

•••• Alcatroamento no lugar de Canto de Calvão – 69.000,00 (sessenta e nove mil euros); ------------------ 

•••• Alcatroamento da Rua Vasco da Gama (Calvão) – 93.000,00 (noventa e três mil euros); --------------- 

•••• Estações Elevatórias Boco e Ouca – 86.000,00 € (oitenta e seis mil euros). ------------------------------- 

-------- Entende agora a Câmara Municipal, que da mesma deliberação deve constar a obra de “Equipamento de 

Apoio Social e Administrativo na Zona Industrial de Vagos”, sendo de retirar as obras “ETAR de Salgueiro” e 



 
 
 
 
 
 

 

“ETAR de Santa Catarina”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Assim a Câmara Municipal delibera, por unanimidade, que o empréstimo a contratar se destina às seguintes 

obras: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

•••• Arranjo do Centro da Vila – 2ª Fase – 190.000,00 (cento e noventa mil euros); -------------------------- 

•••• Pontão de Santo André / São Romão (Santo André de Vagos) – 60.000,00 (sessenta mil euros); ------ 

•••• Pontão de Rio Tinto / Ervedal - 78.000.00 € (setenta e oito mil euros); ------------------------------------ 

•••• Rua da Fonte (Vagos) – 50.000,00 € (cinquenta mil euros); ------------------------------------------------- 

•••• Alcatroamento no lugar de Canto de Calvão – 69.000,00 (sessenta e nove mil euros); ------------------ 

•••• Alcatroamento da Rua Vasco da Gama (Calvão) – 93.000,00 (noventa e três mil euros); --------------- 

•••• Estações Elevatórias Boco e Ouca – 86.000,00 € (oitenta e seis mil euros); ------------------------------- 

•••• Equipamento de Apoio Social e Administrativo na Zona Industrial de Vagos – 224.000,00 (duzentos 

e vinte e quatro euros). --------------------------------------------------------------------------------------------- 

14 - PROPOSTA DE REGULAMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS – A Câmara 

Municipal tomou conhecimento e delibera, por unanimidade, remeter a presente proposta do Regulamento Interno 

da Câmara Municipal, ao Dr. João Dias Pacheco, para analisar o enquadramento com a nova legislação em vigor, 

em especial o artigo 69º da presente proposta. ----------------------------------------------------------------------------------- 

15 - GUARDA NACIONAL REPUPLICANA – AUTO DE NOTÍCIA DE CONTRA ORDENAÇÃO – 

Presente o ofício da Guarda Nacional Republicana, Posto de Vagos, que remete o auto de notícia de contra 

ordenação n.º 08/PG-V/08, levantado contra o Sr. Paulo Jesus Borges, residente na Rua das Saladas, n.º 2, São 

Mamede - Penacova, por proceder a uma fogueira, no parque de merendas da Praia da Vagueira, durante o período 

crítico. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

16 - GUARDA NACIONAL REPUPLICANA – AUTO DE NOTÍCIA DE CONTRA ORDENAÇÃO – 

Presente o ofício da Guarda Nacional Republicana, Posto de Vagos, que remete o auto de notícia de contra 

ordenação n.º 07/PG-V/08, levantado contra o Sr. Carlos Alberto Marques de Oliveira, residente na Rua Espírito 

Santo, s/n, caria – São Miguel do Mato, Vouzela, por proceder a uma fogueira, no parque de merendas, na Praia da 

Vagueira, durante o período crítico. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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 25/07/2008 a 



  

07/08/2008, cuja relação descriminada dos mesmos é dada aqui como inteiramente reproduzida e fica 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 presente reunião. ---------------------------------------------------------- 

C – OBRAS PARTICULARES 

1 - ANTÓNIO CASIMIRO ABREU SILVA – COMUNICAÇÃO DE OBRAS ISENTAS – PROC.º N.º 

54909/07 – Presente o processo referente a uma “comunicação de obras isentas”, de que é requerente o Sr. António 

Casimiro Abreu Silva, residente na Rua Sacadura Cabral, n.º 112, 1º Esq., Gafanha da Nazaré levado, concelho de 

Ílhavo, respeitante a uma casa de habitação sita na Lavandeira, freguesia de Soza. ---------------------------------------- 

-------- Presente também a informação técnica datada de 22/07/2008, na qual se comunica que sobre o processo em 

causa a fiscalização municipal em 06/02/2008, levantou um auto de embargo e suspensão total da referida obra, por 

o requerente proceder a obras de reconstrução, alteração e demolição no local para o qual solicitou a comunicação 

de obras isentas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, notificar o requerente para proceder à demolição das 

construções já executadas, repondo a legalidade ou em alternativa apresentar projecto de arquitectura para 

licenciamento daquelas construções e pedido de demolição das construções antigas, em especial a fachada frontal 

da velha construção, nos termos da legislação em vigor, no prazo de 30 dias. ---------------------------------------------- 

2 - PAULA CRISTINA SARABANDO SANTOS – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC.º N.º 29/08 – A 

Câmara Municipal delibera, por unanimidade, retirar o presente ponto da ordem de trabalhos, para esclarecimentos 

adicionais. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

D – DIVERSOS 

1 - ANMP – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES – PROPOSTA DE LEI QUE 

ALTERA AS TAXAS E OS PRAZOS DE ISENÇÃO PREVISTO NO CÓDIGO DO IMI – Presente o ofício 

da ANMP – Associação Nacional de Municípios Portugueses, datado de 22/07/2008, a remeter parecer aprovado 

por unanimidade pelo Conselho Directivo da ANMP, sobre a Proposta de Lei, mencionada em epígrafe. ------------- 

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

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

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

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

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

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

1 - ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS – LOTE N.º 69 – TELEAGÁS – TELEFONES, ELECTRICIDADE, 

ÁGUA E GÁS, LDA – Presente a informação do Chefe de Secção, Francisco Camarneiro, datada de 08/08/08, na 



 
 
 
 
 
 

 

qual dá a conhecer que a firma Teleagás – Telefones, Electricidade, Água e Gás, Lda., com sede em Vale, Ponte de 

Vagos, notificada nos termos dos art.ºs 100.º e 101.º CPA, da intenção da Câmara Municipal revogar a escritura de 

compra e venda do lote 69 da Zona Industrial de Vagos celebrada no dia 16/02/2007, por não terem apresentado 

nos Serviços de Urbanismo qualquer projecto de construção do armazém que pretendiam levar a efeito no referido 

lote. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- Tomando em consideração as deliberações da Câmara Municipal para situações idênticas e o conjunto dos 

deveres e direitos que neste caso impendem sobre a requerente, nomeadamente os expressos no Regulamento 

Municipal da Aquisição de Lotes na Zona Industrial de Vagos, que é parte integrante e conhecida no processo de 

alienação entre o Município e esta, delibera a Câmara Municipal, por unanimidade, manter e dar por definitiva a 

sua deliberação de 11/07/2008. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 - 5ª ALTERAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS PARA 2008 – RATIFICAÇÃO – 

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

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

alteração do plano plurianual de investimentos que apresenta nos reforços e nas anulações, o montante de 

12.000,00 €, documento constituído por 1 folha, assinado e rubricado pela Câmara Municipal, o qual se dá aqui 

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

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

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

3 - 8ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2008 – RATIFICAÇÃO – Nos termos do 

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

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

orçamento da despesa que apresenta tanto nos reforços como nas anulações, o montante de 12.000,00 €, 

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

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

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

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

4 - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL SOSENSE – PROJECTO ZONA DESPORTIVA DE 

SOZA – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO – Presente o ofício da Associação Desportiva e Cultural Sosense, datado 

de 01/08/2008, no qual solicita a atribuição de um subsídio destinado ao Projecto Zona Desportiva de Soza. -------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir um subsídio à Associação Desportiva e Cultural 

Sosense, na importância de 37.344,00 € (trinta e sete mil trezentos e quarenta e quatro euros). ------------------------- 

5 - LUÍS MIGUEL FRANCISCO SANTOS – PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE INTERRUPAÇÃO DE 



  

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

Vereador Fernando Ferreira Capela, datado de 07/08/08, que autorizou a interrupção de trânsito solicitada por Luís 

Miguel Francisco Santos, na qualidade de mordomo da Comissão de Festas de Nossa Senhora da Luz, freguesia de 

Ponte de Vagos, a ter lugar nos dias 08, 09 e 10 de Setembro de 2008, das 18:00 horas às 02:00 horas, de acordo 

com o croqui em anexo ao requerimento. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

6 - DAVID DOMINGUES MALTA – PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DE TRÂNSITO 

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

Fernando Ferreira Capela, datado de 07/08/08, que autorizou a interrupção de trânsito solicitada por David 

Domingues Malta, na qualidade de mordomo da Comissão de Festas de Nossa Senhora dos Anjos, lugar de Soza, a 

ter lugar nos dias 07 e 08 de Setembro de 2008, no período da realização da procissão, período provável entre as 

17:00 horas e as 19:30 horas, conforme croqui em anexo ao requerimento. ------------------------------------------------- 

7 - ACÍLIO OLIVEIRA MAIA – CONSTRUÇÃO EM PARCELA A DESTACAR – PROC.º N.º 3/08 – 

Presente o processo de destaque nº 3/08 de que é requerente Acílio Oliveira Maia, residente em Rua Principal, n.º 

101, Boco, freguesia de Soza, que requer o destaque de uma parcela de terreno, para construção, numa sua 

propriedade, sita na rua do Barreiro, no lugar e freguesia de Ouca. ---------------------------------------------------------- 

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o destaque de acordo com informação a técnica 

datada de 18/07/2008. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8 - DIAS, OLIVEIRA E SILVA, LDA. - CONSTRUÇÃO EM PARCELA A DESTACAR – PROC.º N.º 

16/08 – Presente o processo de destaque nº 16/08 de que é requerente a firma Dias, Oliveira e Silva, Lda., com 

sede na Rua Principal, n.º 146, lugar de Sanchequias, freguesia de Santo André, que requer o destaque de uma 

parcela de terreno para construção, num terreno da sua propriedade sito na Rua da Capela, no referido lugar e 

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

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o destaque de acordo com informação a técnica. - 

9 - JOAQUIM CARLOS MELO PEREIRA – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC.º N.º 35/08 – Presente o 

processo de informação prévia n.º 35/08, de que é requerente Joaquim Carlos Melo Pereira, residente em Rua Dr. 

Lourenço Peixinho, n.º 175, Taboeira, Esgueira, Aveiro, que requer informação prévia para construção de uma 

moradia unifamiliar, anexos e muros, num terreno sito na vila de Vagos. --------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar a informação prévia, nas condições da informação 

técnica datada de 24/07/2008. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

10 - JOÃO CARLOS DOS SANTOS ROSA – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC.º N.º 69/2008 – Presente o 

processo de informação prévia n.º 69/2008, de que é requerente João Carlos dos Santos Rosa, residente no lugar do 

Palhal, freguesia de Ponte de Vagos, que requer informação prévia para construção de uma moradia, anexos e 

muros, numa propriedade sita no referido lugar freguesia. --------------------------------------------------------------------- 



 
 
 
 
 
 

 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar a informação prévia, nas condições da informação 

técnica datada de 31/07/2008. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

11 - JAIME SANTOS MARTINS – OBRAS PARTICULARES – PROC.º N.º 53/08 – Presente o processo de 

obras particulares processo n.º 53/08, de que é requerente Jaime Santos Martins, residente na Rua Comendador 

João Simões Pandeirada, lugar de Lombomeão, freguesia de Vagos, que requer a legalização de uns anexos que 

construiu na moradia acima indicada. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o projecto relativo à legalização do anexo, 

apresentado pelo requerente, atendendo ao ponto n.º 2 da informação técnica, datada de 17/07/2008. ----------------- 

12 - ROSALBA CARDONA AGUIRRE – INSTALAÇÃO DE QUIOSQUE PARA VENDA DE JORNAIS E 

REVISTAS – Presente o requerimento de Rosalba Cardona Aguirre, residente na Rua Padre Vicente Maria da 

Rocha, n.º 432, Bloco 3, 3º direito, em Vagos, a requerer a autorização para montagem de um quiosque para venda 

de jornais e revistas, em frente ao Centro de Reabilitação de Vagos, conforme planta em anexo ao requerimento. --- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, indeferir o solicitado, por considerar não ser oportuno a 

instalação de um quiosque no local proposto pela requerente, Sr.ª Rosalba Cardona Aguirre. --------------------------- 

13 - JUNTA DE FREGUESIA DE VAGOS – TASQUINHAS – Presente o ofício da Junta de Freguesia de 

Vagos, datado de 25/07/2008, no qual informa que em parceria com o Agrupamento de Escuteiros de Vagos, a 

Filarmónica Vaguense e o Orfeão de vagos, vão organizar “As Tasquinhas de Vagos 2008”, para o qual solicitam o 

seguinte: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Pagamento de 2 tendas; -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Pagamento de 1 segurança para as noites de 21 a 24 de Agosto; --------------------------------------------------- 

3. Pagamento de publicidade: 3 tarjas e 4 cartazes; --------------------------------------------------------------------- 

4. Ligação de água, luz e esgoto. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- No seguimento dos apoios que a Câmara Municipal tem dado aos eventos do mesmo género, a Câmara 

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

1. Mandar proceder à ligação de água e luz, pelos serviços da autarquia, conforme solicitado; ------------------ 

2. Não atribuir qualquer subsídio relativamente aos custos com a montagem, segurança e publicidade do 

evento em causa. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- 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 de Pessoal, tendo terminado 

a reunião às dezassete horas e quinze minutos. ----------------------------------------------------------------------------------- 


