
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ACTA Nº16/07 

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DO DIA 24 DE AGOSTO DE 

2007 

--------- No dia 24 de Agosto de 2007, pelas quinze horas, no Edifício dos Paços do Concelho de Vagos, na Sala de 

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

Manuel Simões Neves, com a presença dos Senhores Vereadores, Dr.ª Albina Maria De Oliveira Rocha, Fernando 

Ferreira Capela, Manuel Augusto Silva Frade, Marco António Ferreira Domingues. Assistiu à reunião o Senhor 

Francisco José Domingues Camarneiro, Chefe de Secção. --------------------------------------------------------------------- 

FALTAS E JUSTIFICAÇÃO – Faltam à presente reunião o Sr. Presidente da Câmara, Dr. Rui Miguel 

Rocha da Cruz, e o Sr. Vereador Eng.º Vítor Oliveira Santos, por se encontrarem de férias, tendo a Câmara 

Municipal deliberado, por unanimidade, justificar as faltas. ------------------------------------------------------------------- 

ORDEM DO DIA 

A – ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 

1 - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA – Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 23 de 

Agosto de 2007, o qual acusa um saldo em dinheiro de 635.577,91 €. 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 171/07, levantado pelo Equipa de Protecção da Floresta (EPF) da 

Guarda Nacional Republicana de Aveiro, contra Ricardo Simões Matos, residente na Rua de Santa Catarina nº 10, 

lugar de Parada de Cima, freguesia de Fonte de Angeão, por proceder à realização de queima de materiais 

sobrantes (agricultura), quando esta é proibida. --------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, 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 – 

Presente o auto de notícia de contra-ordenação nº 167/07, levantado pelo EPNA - Equipa de Protecção da Natureza 

e Ambiente da Guarda Nacional Republicana de Aveiro, contra Hermínio Miranda Simões, residente na Rua 

Navegantes, 24, lugar e freguesia de Santa Catarina, onde se encontrava depositado num estaleiro, sito em Santa 

Catarina, materiais de construção civil e areia, sem possuir as devidas licenças de utilização. --------------------------- 

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

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



  
 

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

Presente o auto de notícia de contra-ordenação nº 172/07, levantado por elementos da Equipa de Protecção 

Florestal (EPF) da Guarda Nacional Republicana de Aveiro, contra Maria dos Anjos Gomes Antunes, residente em 

Casais da Borralha, concelho de Águeda, por proceder à prática de caravanismo, em local não autorizado. ----------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, 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 138/07, levantado pela Equipa der Protecção Florestal (EPF) da 

Guarda Nacional Republicana de Aveiro, contra Urbino Jesus Claro, residente em Rua dos Claros, nº 14, Cabeças 

Verdes, Mira, pela mobilização do solo, para proceder a uma plantação de eucaliptos, sem possuir a devida licença.  

-------- A Câmara Municipal deliberou, 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 155/07, levantado pelo Equipa de Protecção da Natureza e 

Ambiente (EPNA) da Guarda Nacional Republicana de Aveiro, contra Luís Eduardo da Rocha Roque, residente 

em Rua Principal, nº 65, Carregosa, Ouca, por ter efectuado rejeição de águas residuais, águas essas provenientes 

das ordenhas da vacaria do qual é proprietário, sem possuir a devida licença para o efeito. ------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal deliberou, 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 162/07, levantado Equipa de Protecção Florestal (EPF) da 

Guarda Nacional Republicana de Aveiro, contra Maria Dolores Simões, residente na Rua Professor Ernesto de 

Almeida Neves, nº 15, Ouca, por proceder durante o período crítico, a uma queima de materiais sobrantes 

(agricultura), num espaço rural na sua propriedade. ---------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

Presente o ofício nº 235/07 EPNA, datado de 17/08/2007, levantados pela Equipa de Protecção da Natureza e 

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

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

a) Auto de notícia de contra ordenação nº 179/07, levantado pelo EPNA – Equipa de Protecção da Natureza 

e Ambiente, contra Manuel Duarte da Rocha Novo, gerente da firma “Rocalu, Lda.”, residente na Rua 

Principal, nº 304, Ponte de Vagos, por não possuir Licença de Instalação/Laboração. ------------------------ 



 
 
 
 
 
 

 

b) Auto de notícia de contra ordenação nº 180/07, levantado pelo EPNA – Equipa de Protecção da Natureza 

e Ambiente, contra José António Novo, residente em Rua Principal, nº 145, Gafanha da Vagueira, 

Gafanha da Boa Hora, por proceder à construção de duas moradias, sem que para tal se encontra-se em 

local visível do exterior, o aviso que publicita o pedido de licenciamento ou autorização. -------------------- 

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

já nomeado, Dr. Pedro Samagaio, relativamente aos autos de contra ordenação nºs 179/07, e 180/07. ----------------- 

9 - ACAPO – ASSOCIAÇÃO DOS CEGOS E AMBLÍOPES DE PORTUGAL – PEDIDO DE APOIO 

PARA O PLANO DE ACTIVIDADES REFERENTE AO ANO 2007 DA DELEGAÇÃO 

LOCAL/DISTRITAL DE ÁGUEDA (AVEIRO) – Presente o ofício da Associação ACAPO, datado de 

07/08/2007, a solicitar apoio financeiro para o Plano de Actividades referente ao ano de 2007. ------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, mandar instruir o processo nos termos do regulamento 

municipal, de atribuição de subsídios. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

10 - 11ª ALTERAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS PARA 2007 – RATIFICAÇÃO 

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

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

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

216.000,00 €, 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. -------------------------------------------------------------------------------------- 

11 - 11ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2007 – RATIFICAÇÃO – Nos termos do 

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

Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar a 9ª alteração ao 

orçamento da despesa que apresenta tanto nos reforços como nas anulações, o montante de 186.000,00 €, 

documento constituído por 2 folha, assinado e rubricado pela Câmara Municipal, o qual se dá aqui como 

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

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

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

12 - NEVA – NÚCLEO EMPRESARIAL DE VAGOS – APROVAÇÃO DE 3 ORÇAMENTOS DE 

ACTIVIDADES E RATIFICAÇÃO DE PAGAMENTOS – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, 

ratificar os pagamentos efectuados ao NEVA relativos à Bienal do Pão no valor de 30.000,00 €, pelas ordens de 

pagamento nº 2708 de 12/07/2007 e nº 3165 de 17/08/2007, por conta do subsídio a atribuir para o efeito. ----------- 



  
 

13 - 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 10/08/2007 a 

23/08/2007, cuja relação descriminada dos mesmos é dada aqui como inteiramente reproduzida e fica junto à 

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

14 – 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 - ODETE MARIA SANTOS SIMÕES SARABANDO – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC.º N.º 68/06 – 

Presente o processo de informação prévia nº 68/06 de que é requerente Odete Maria Santos Simões Sarabando, 

residente na Rua 14 de Julho, nº 9, lugar de Sanchequias, freguesia de Santo André de Vagos, que pretende 

construção de moradia unifamiliar, anexos e muros, sito na Rua Santa Madalena, lugar de Ervedal, freguesia de 

Santo André de Vagos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

condições da informação técnica, datada do dia 17/08/2007. ------------------------------------------------------------------ 

2 - CARLOS ALBERTO LAGARTO PARREIRA – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC.º N.º 24/07 – 

Presente o processo de informação prévia nº 24/07 de que é requerente Carlos Alberto Lagarto Parreira, residente 

na Rua Professor Fernando Fonseca, Porta 28 2º A, Lumiar, Lisboa, que pretende construção de moradia e 

garagem, sito na Gândara, freguesia de Fonte de Angeão. --------------------------------------------- 

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

condições da informação técnica, datada do dia 16/08/2007. ------------------------------------------------------------------ 

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

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

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

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

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir de acordo com o parecer do Dr. Pedro Samagaio, 

uma vez que estão cumpridas todas as formalidades. --------------------------------------------------------------------------- 

4 - ILÍDIO DE OLIVEIRA BRANCO – OBRAS PARTICULARES – PROC.º N.º 278/2001 – Presente o 

processo de obras particulares n.º 278/2001, de que é requerente Ilídio de Oliveira Branco, residente na Rua do 

Carvalhal, 9, Fonte de Angeão, que requer a autorização para aumento em altura (2 metros) de um muro de divisão 

lateral à sua habitação, sita em Fonte de Angeão. ------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

5 - NEWSIDER, UNIPESSOAL, LDA. - OBRAS PARTICULARES – PROC.º N.º 43/2007 – Presente o 



 
 
 
 
 
 

 

processo de obras particulares processo nº 43/2007, de que é requerente a firma Newsider, Unipessoal, Lda., com 

sede na Zona Industrial de Vagos, lote 67, que requer aprovação de projecto de arquitectura e arranjos exteriores 

para construção de armazém com escritórios, muros e arranjos exteriores, nos lotes 66 e 67 da Zona Industrial de 

Vagos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, retirar este ponto da ordem de trabalho, para 

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

6 - NEWSIDER, UNIPESSOAL, LDA. - LOTEAMENTO URBANO – PROC.º N.º 10/07 – Presente o 

loteamento urbano nº 10/07, de que é requerente a firma Newsider, Unipessoal, Lda., com sede na Zona Industrial 

de Vagos, lote 67, freguesia e concelho de Vagos, que requer a agregação dos lotes 66 e 67, sito na Zona Industrial 

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

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, concordar com a proposta do Sr. Presidente da Câmara 

Municipal, Dr. Rui Miguel Rocha da Cruz. -------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Mais delibera, notificar a firma Newsider Unipessoal, Lda., para que nos termos dos pareceres constantes 

do processo, apresentarem pedido de informação prévia de loteamento e reformular a proposta do loteamento de 

acordo com os pareceres referidos, aceitando-se o alinhamento frontal, proposto pela requerente. ---------------------- 

7 - CENTRO SOCIAL DA FREGUESIA DE SOZA – PEDIDO DE VISTORIA E ISENÇÃO DAS TAXAS – 

Presente o oficio do Centro Social da Freguesia de Soza, datado do dia 16/08/2007, a solicitar a isenção das taxas 

de vistoria e da respectiva licença. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, autorizar a isenção de taxas. ------------------------------------ 

8 - ALCIDES SANTOS – QUEIXA (RUÍDO - SINO) – CAPELA DA GÂNDARA/FONTE DE ANGEÃO – 

Presente o processo nº 02952/07 de queixa de ruído, do sino da capela da Gândara, freguesia de Fonte de Angeão, 

requerido por Alcides Santos, residente na Rua da Liberdade, nº 79, lugar da Gândara, freguesia de Fonte de 

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

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, notificar o queixoso, Sr. Alcides Santos, da informação da 

CCDRC, remetida a esta Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------ 

9 - RIALOTE – PROCESSO DE LICENCIAMENTO – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, 

ratificar o despacho do Sr. Vice-presidente Dr. Carlos Manuel Simões das Neves, datado do dia 16/08/07, que 

autorizou a emissão da licença do presente processo. -------------------------------------------------------------------------- 

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 - CARDA – CENTRO DE ALCOÓLICOS RECUPERADOS DO DISTRITO DE AVEIRO – 

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO – Presente o ofício do CARDA – Centro de Alcoólicos Recuperados do Distrito 

de Aveiro, nº 75/2007, datado de 20/07/2007, a solicitar um subsídio para saírem da grave crise financeira em que 

se encontram. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Sr.ª Vereadora Dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha, informou verbalmente a Câmara Municipal, que a 

referida Associação, está a colaborar com as técnicas de Serviço Social deste Município, bem como com a equipa 

da C.P.C.J de Vagos, na prevenção e recuperação de doentes residentes neste Município. ------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir um subsídio de 1.800,00 €. ---------------------------- 

2 - MARÉ CHEIA DE ENGUIAS – ORÇAMENTO – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar 

o orçamento do programa “Maré Cheia de Enguias”, no valor de 15.802,71 €. -------------------------------------------- 

3 - ARTE XÁVEGA – ORÇAMENTO – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o orçamento 

do programa “Arte Xávega”, no valor de 8.695,66 €. -------------------------------------------------------------------------- 

4 - “VIVÊNCIAS DE VAGOS” – ORÇAMENTO – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o 

orçamento do programa “ Vivências de Vagos”, no valor de 3.593,00 €. ---------------------------------------------------- 

5 - “DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E PLUVIAIS DE SANTA CATARINA” – PROCESSO 6.2.2-

07/2004 – PRORROGAÇÃO DE PRAZO – Presente o processo de “Drenagem de Águas Residuais e Pluviais de 

Santa Catarina”, 6.2.2-07/2004, a solicitar uma segunda prorrogação nos termos da informação elaborada pela 

Fiscalização, de mais 184 dias, até 31/12/2007. --------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Refere ainda que o plano de pagamentos proposto não deverá ser aprovado, devendo ser mantido o inicial. 

Caso seja concedida a prorrogação deverá ser por isso a título gracioso. ---------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar a prorrogação, de acordo com o parecer técnico, 

datado do dia 16/07/2007. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Mais delibera a Câmara Municipal, notificar o empreiteiro que não haverá lugar a quaisquer outras 

prorrogações de prazo da obra em epígrafe. -------------------------------------------------------------------------------------- 

6 - POLIDESPORTIVO DE SANCHEQUIAS/ERVEDAL – DESAFECTAÇÃO DA RAN – Presente o 

processo de obras municipais “Polidesportivo de Sanchequias/Ervedal”, a solicitar a desafectação da RAN, 

Reserva Agrícola Nacional. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Presente o ofício da Junta de Freguesia de Santo André de Vagos nº17, datado de 16/05/2007, e a proposta 

do Sr. Vereador Dr. Carlos Manuel Simões das Neves, a propor à Câmara Municipal, declarar o Interesse Público 

da obra. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar a proposta do Sr. Vereador Dr. Carlos Manuel 

Simões das Neves, datada do dia 24/08/07, e declarar como Interesse Público a obra “Polidesportivo de 



 
 
 
 
 
 

 

Sanchequias/Ervedal”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7 - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VAGOS – Presente o ofício do Agrupamento de Escolas de Vagos, a 

remeter proposta para fornecimento de uma estrutura em Inox para torniquete para 2 leitores RFIDII, para controlo 

da entrada e saídas dos alunos da Escola EB 2, 3 Dr. João Rocha (Pai). ----------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir ao Agrupamento de Escolas de Vagos, um 

subsídio no valor de 550,00 € mais IVA, para aquisição da estrutura em inox para torniquete virtual para 2 leitores 

RFIDII, para a Escola EB 2, 3 Dr. João Rocha (Pai). --------------------------------------------------------------------------- 

8 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA DO 1º CICLO DO 

ENSINO BÁSICO DE VAGOS – Presente a proposta da Associação mencionada em epígrafe, a solicitar apoio 

para a compra de equipamentos e materiais, para a Escola do 1º Ciclo do Ensino Básico de Vagos. -------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 3.850,00 €, para compra 

de equipamentos e materiais, para o ATL e refeitório, que irá funcionar no edifício da referida escola. ---------------- 

--------- 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 dezassete horas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


