
 

 

ACTA Nº 16 

Acta da Reunião Ordinária do dia 25 de Agosto de 2006 

--------- No dia 25 de Agosto de 2006, pelas catorze horas e quarenta minutos, no Edifício dos Paços do Concelho 

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

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

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

Vitor Oliveira Santos e Dr. Marco António Ferreira Domingues. Assistiu à reunião a Senhora D. Maria Eugénia 

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

FALTAS E JUSTIFICAÇÃO – Faltou à presente reunião o Sr. Vice-Presidente, por se encontrar a gozar férias. A 

Câmara Municipal delibera, 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 24 de 

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

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

2 – LEGISLAÇÃO PUBLICADA : 

--------- Portaria nº 730/2006, de 25 de Julho – Aprova o modelo de cartão de identificação de membro de 

Comissão de Protecção de Crianças e Jovens; ------------------------------------------------------------------------------------

--------- Decreto-Lei nº 146/2006, de 2 de Agosto – Transpõe para a ordem jurídica interna a Directiva nº 

2002/49/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de Junho, relativa à avaliação e gestão do ruído do 

ambiente; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Lei nº 36/2006, de 2 de Agosto – Prevê a isenção do imposto automóvel para veículos adquiridos pelos 

municípios e freguesias que se destinem ao transporte de crianças em idade escolar do ensino básico; -----------------

--------- Decreto-Lei Nº 156/2006, de 8 de Agosto – Aprova o regime de determinação e verificação do coeficiente 

de conservação; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Decreto-Lei nº 157/2006, de 8 de Agosto – Aprova o regime jurídico das obras em prédios arrendados; ----

--------- Decreto-Lei nº 158/2006, de 8 de Agosto – Aprova os regimes de determinação do rendimento anual bruto 

corrigido e a atribuição do subsídio de renda; ------------------------------------------------------------------------------------

--------- Decreto-Lei nº 159/2006, de 8 de Agosto – Aprova a definição de conceito fiscal de prédio devoluto; ------

--------- Decreto-Lei nº 160/2006, de 8 de Agosto – Aprova os elementos do contrato de arrendamento e os  

requisitos a que obedece a sua celebração; ----------------------------------------------------------------------------------------

--------- Decreto-Lei nº 161/2006, de 8 de Agosto – Aprova e regula as comissões arbitrais municipais;---------------

--------- Decreto-Lei nº 168/2006, de 16 de Agosto – Altera o Decreto-Lei nº 44 220, de 3 de Março de 1962, que 

define o regime para a instalação de cemitérios; ---------------------------------------------------------------------------------

--------- Decreto-Lei nº 169/2006, de 17 de Agosto – Altera, estabelece regras de aplicação e revoga diversos 



  

regimes jurídicos constantes dos Decretos-Leis nºs 41/84, de 3 de Fevereiro, 259/98, de 18 de Agosto, 100/99, de 

31 de Março, 331/88, de 27 de Setembro, 236/99, de 25 de Julho e 323/95 de 29 de Novembro; ------------------------

--------- Lei nº 6/2006, de 27 de Fevereiro – Aprova o novo regime de arrendamento urbano (NRAU), que 

estabelece um regime especial de actualização de rendas antigas, e altera o Código Civil, o Código de Processo 

Civil, o Decreto-Lei nº 287/2003, de 12 de Novembro, o Código do Imposto Municipal sobre Imóveis e o Código 

do Registo Predial. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 – INSPEAVEIRO – INSPECÇÃO DE VEÍCULOS, LDA – INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE – 

Presente o ofício da firma Inspeaveiro-Inspecções de Veículos, Ldª, com sede em Aveiro, a solicitar o pagamento 

de uma indemnização pelo acidente ocorrido com uma das suas viaturas, quando circulava na Rua da Alta Tensão, 

na Gafanha da Vagueira, motivado pela degradação do piso, no dia 23 de Março de 2006. -------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, pagar a indemnização no valor de 438,02 €. ----------------- 

3 – ALIENAÇÃO DE LOTES DE TERRENO NA PRAIA DA VAGUEIRA – A Câmara Municipal delibera, 

por unanimidade, aprovar e propor à Assembleia Municipal, a superior aprovação das condições de venda dos lotes 

de terreno nº 82, 310, 311 e 312, do Plano de Pormenor da Praia da Vagueira, documentos que se dão aqui como 

inteiramente reproduzidos e ficam anexos à acta da presente reunião. --------------------------------------------------------

--------- Mais se delibera, unanimemente, dar sem efeito, por manifesta falta de interesse do licitante seriado em 

primeiro lugar, Sr. José Arlindo Alves Abreu, as deliberações da Câmara Municipal referentes à alienação dos lotes 

310, 311 e 312, anteriormente tomadas. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

4 – EDIÇÃO DOS FORAIS DE SOZA E VAGOS – Presente o ofício da firma Reviver-Editora, Lda, com sede 

em Paredes, datado de 20/07/2006, apresentando orçamento para a publicação dos Forais de Soza e Vagos, em 

edição fac-similada, pelo preço de 22 362,00 €, para 1000 exemplares. ------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, adquirir 1000 da edição conjunta dos forais das Vilas de 

Soza e Vagos, e autorizar o Sr. Presidente da Câmara a assinar o respectivo contrato de prestação de serviços. ------- 

5 – AMÉRICO AUGUSTO QUINTAS, E ESPOSA, MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS GÉNIO 

QUINTAS – AQUISIÇÃO DE TERRENO EM SALGUEIRO - A Câmara Municipal delibera, por 

unanimidade, adquirir um terreno, sito em Salgueiro, Soza, pertencente a Américo Augusto Quintas e esposa, Maria 

da Conceição dos Santos Génio Quintas, residentes no Bonsucesso, Freguesia de aradas, Aveiro, com a área de 5 

600 m2, inscrito na matriz predial rústica da Freguesia de Soza sob o nº 1837, pelo valor de 48 160,00 €, destinado 

à instalação da ETAR de Salgueiro. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

VAGOS, PARA CONSTRUÇÃO DOS NOVOS ARMAZÉNS MUNICIPAIS – MARIA DE JESUS COSTA, 

ANGELINO DAS NEVES MONÇÃO E CARMELINDA FERREIRA SEIXEIRA MONÇÃO, FERNANDO 

DAS NEVES PEQUENO E BELMIRA DE JESUS MOÇO DAS NEVES – 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) – A Fernando das Neves Pequeno e mulher, Belmira de Jesus Moço das Neves, residentes na Freguesia 

de Santo André de Vagos, uma parcela de terreno com a área de 2 439m2, a confrontar do Norte com Manuel Costa 

e outros, do Sul com Maria Augusta Costa e outros, do Nascente com Manuel Costa e outros e do Poente com José 

Pequeno Novo, indemnizando os referidos proprietários pelo valor de 12 195,00 €; ---------------------------------------



  

--------- b) A Maria de Jesus Costa, residente na Freguesia de Santo André de Vagos, com a área de 465 m2, a 

confrontar do Norte com Maria de Jesus Pequeno e outros, do Sul com Armindo Seixeiro e outros, do Nascente 

com  Mário  de  Jesus  Pequeno  e  do  Poente com Estrada,  indemnizando  a referida  proprietária  pelo  valor  de  

3 487,50€; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- c) A Angelino das Neves Monção e mulher, Carmelinda Ferreira Seixeira Monção, residentes na Freguesia 

de Santo André de Vagos, com a área de 546 m2, a confrontar do Norte com Manuel Duarte de Oliveira, do Sul 

com Eduardo dos Santos e do Nascente e Poente com Caminho, indemnizando os referidos proprietários pelo valor 

de 2 730,00 €. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7 – 9ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA PARA O ANO DE 2006 – RATIFICAÇÃO – Nos 

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

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

alteração ao orçamento que apresenta tantos nos reforços como nas anulações, o montante de 22 000,00 €, 

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

8 – LICINIO & ROCHA, LDA – LICENÇA DE OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA – A Câmara Municipal 

delibera, por unanimidade, deferir o pedido da firma Licínio & Rocha, Ldª, com sede na Avenida Dr. Lúcio Vidal, 

em Vagos, para ocupar a via pública com esplanada junto ao  seu  estabelecimento  denominado  “Barbaridades”, 

de acordo com a informação técnica, datada de 12/5/06, durante os meses de Maio a Setembro de 2006. -------------- 

9 – 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 11/08/2006 a 

24/08/2006, cuja relação discriminada dos mesmos é dada aqui como inteiramente reproduzida junto à minuta da 

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

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

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

B - OBRAS MUNICIPAIS 

1 – DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E PLUVIAIS DE SANTA CATARINA – NOMEAÇÃO DO 

COORDENADOR DE SEGURANÇA E SAÚDE – RATIFICAÇÃO - A Câmara Municipal delibera, por 

unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara, datado de 28/7/2006, que nomeia para exercer a 

coordenação de Segurança e Saúde em obra, para a empreitada mencionada em epígrafe o Sr. Engº Marco 

Alexandre Vasconcelos Pereira.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 – ARRANJO DO CENTRO DA VILA – CALÇADA DO LARGO DO MUNICÍPIO – AUTO DE 

RECEPÇÃO DEFINITIVA – Presente o auto de recepção definitiva da obra mencionada em epígrafe, a Câmara 

Municipal delibera, por unanimidade, homologar o referido auto.-------------------------------------------------------------  

C - OBRAS PARTICULARES 

1 – MARIA TERESA DE JESUS FERREIRA E MANUEL ANTÓNIO JESUS FRADE – INFORMAÇÃO 

PRÉVIA PROCº Nº 177/2005 - Presente o processo de informação prévia nº 177/2005, de que são requerentes 

Maria Teresa  de Jesus Ferreira e Manuel António de Jesus Frade, sendo a 1ª residente em Quintã, Freguesia de 



  

Santo António de Vagos, e o segundo no Canadá, que pretendem construir uma moradia e anexos, no referido lugar 

de Quintã. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

datado do dia 09/08/2006. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 – CONSTRUÇÕES FLOR DA VAGUEIRA, VAGUEIRA, LDA - PROC. LOTEAMENTO 1/99 – No 

seguimento da deliberação da Câmara Municipal de 24 de Janeiro de 2000, a Câmara Municipal delibera, por 

unanimidade, suportar 50% das infraestruturas eléctricas realizadas e objecto do auto de vistoria, favorável, para a 

recepção das mesmas, datado de 24/07/2006, no valor de 5 130,73 €, com IVA incluído. --------------------------------

--------- Mais delibera, restituir a caução ao requerente permanecendo a percentagem de 10% do valor das 

infraestruturas e homologar o auto de recepção acima mencionado. ----------------------------------------------------------   

--------- 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 Divisão Administrativa, tendo terminado a reunião 

às 15,30 horas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 


