
ACTA Nº 17 

Acta da Reunião Ordinária do dia 9 de Setembro de 2005 

--------- No dia 9 de Setembro de 2005,  pelas dez horas e quinze minutos,  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, Mário Reis Pedreiras, Dr. 

João Paulo Martins Neta,  Dr. Jorge Manuel dos Santos Simões, Álvaro de Almeida Rosa e António José Ferreira 

da Graça. Assistiu à reunião a senhora D. Maria Eugénia Ribeiro Martins Rosa, Chefe de Divisão Administrativa.---

FALTAS E JUSTIFICAÇÕES – Faltou à presente reunião o Sr. Vereador, Dr. Carlos Fernandes Roseiro Bento --   

ORDEM DO DIA 
A - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 

1 - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA - Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 08 de 

Setembro de 2005, o qual acusa um saldo em dinheiro de 81 133,48 €, 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 100/05, levantado pela Equipa de Protecção da Natureza e 

Ambiente da G. N. R. de Aveiro, contra a Firma Braga & Fernandes, em Salgueiro, Soza, por proceder a exploração 

de materiais inertes em Palmela, Lavandeira. Presente também a informação solicitada em reunião de 24/06/2005 

que localiza a exploração em espaço agrícola – Reserva Agrícola Nacional.-------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, remeter o processo à Entidade competente a CRABL.------  

3 – NELSON RICARDO ROCHA MARTINS – LICENÇA DE DIVERTIMENTO PÚBLICO E LICENÇA 

ESPECIAL DE RUÍDO – RATIFICAÇÃO – A Câmara Municipal delibera, por maioria, com 5 votos a favor (do 

Sr. Presidente e dos Srs. Vereadores Mário Reis Pedreiras, Dr. Jorge Manuel dos Santos Simões, António José 

Ferreira da Graça e Dr. João Paulo Martins Neta ) e uma abstenção (do Sr. Vereador Álvaro de Almeida Rosa ), 

ratificar o despacho do Sr. Presidente datado de 08/08/2005, que deferiu as licenças supramencionadas, com 

referência ao espectáculo de música gravada que decorreu no dia 13/08/2005, na Quinta da Mónica, Quintã.----------

4 – CARLOS MIGUEL MARTINS E SILVA E FERNANDO DE JESUS SIMÕES – LICENÇA PARA 

PROVA DESPORTIVA – RATIFICAÇÃO – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ratificar o 

despacho do Sr. Presidente datado de 22/08/05, que deferiu a licença supramencionada, com referência ao rally com 

motas, que decorreu no dia 28/08/2005, no lugar de Sanchequias.------------------------------------------------------------- 

5 – JOÃO DEUS JESUS VICENTE – LICENÇA DE DIVERTIMENTO PÚBLICO, LICENÇA ESPECIAL 

DE RUÍDO E INTERRUPÇÃO DE TRÂNSITO – RATIFICAÇÃO – A Câmara Municipal delibera, por 

unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente datado de 29/08/05, que deferiu as licenças supramencionadas, 

com referência à festa do lugar de Lombomeão, que decorreu nos dias 10 a 13 do corrente mês.------------------------- 

6 – JUNTA DE FREGUESIA DE COVÃO DO LOBO – SUBSÍDIO PARA AQUISIÇÃO DE TERRENO – 

Presente o ofício da Junta de Freguesia de Covão do Lobo, nº 51/2004, de 27/9/2004, a solicitar a atribuição de um 

subsídio destinado à aquisição de terreno no lugar da Moita, na importância de 30 000,00 €.-----------------------------

--------- Presente a informação técnica do Departamento de Obras Públicas com a avaliação do terreno em causa, a 

qual dá  conhecimento ser o valor de 37 500,00 €.-------------------------------------------------------------------------------



  

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir o subsídio solicitado na importância de 30 000,00 

€.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7 – MARIA LUCINDA PARREIRA MOÇO – PEDIDO E RAMAL DE ÁGUA EM PRESTAÇÕES- Presente 

o ofício de Maria Lucinda Parreira Moço, residente no lugar de Tabuaço, a solicitar o pagamento do ramal de água 

para a sua habitação em prestações, por dificuldades económicas. Presente também a informação da Técnica 

Superior de Serviço Social, sobre o agregado familiar em questão.------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido, autorizando o pagamento em 5 

prestações mensais, sendo a 1ª de 100,00 €, a 2ª, 3ª e 4ª de 25,00 € e a 5ª de 26,50 €.-------------------------------------- 

8 – RANCHO FOLCLÓRICO LUZ E VIDA – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO – Presente o ofício  da 

Associação do Rancho Folclórico Luz e Vida, de Ponte de Vagos, a solicitar a atribuição de um subsídio para o 

Plano de Actividades do corrente ano.---------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir um subsídio na importância de 2 200,00 €.---------- 

9 – ASSOCIAÇÃO CLUBE “MINInos” DE VAGOS – AUTORIZAÇÃO PARA EXPOSIÇÃO DOS 

CARROS “MINIS” NO LARGO PARRACHO BRANCO, NA PRAIA DA VAGUEIRA, NOS 4ºS 

DOMINGOS DE CADA MÊS – A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, retirar este ponto da Ordem de 

Trabalhos, por necessitar de esclarecimentos adicionais.------------------------------------------------------------------------ 

10 – TRANSPORTE DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA PARA O “CASCI” – A Câmara Municipal 

deliberou, por unanimidade, retirar este ponto da Ordem de Trabalhos, por necessitar de esclarecimentos 

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

11 – TRANSPORTES ESCOLARES PARA O ANO LECTIVO 2005/2006 – A Câmara Municipal delibera, por 

unanimidade, autorizar o pagamento de 50% das despesas com passes ou bilhetes dos alunos que frequentam cursos 

em estabelecimentos de ensino oficial fora da jurisdição deste concelho, por não existir neste, as áreas em que se 

encontram matriculados, após apresentação de documentos justificativos da despesa supra referida.--------------------  

12 – JOÃO DOMINGUES JANICAS – PAGAMENTO DE ELECTRICIDADE – CEDÊNCIA DE PRÉDIO 

URBANO PARA INSTALAÇÃO DA DOCAPESCA – Presente a proposta do Sr. Vereador António José 

Ferreira da Graça, sobre o assunto mencionado em epígrafe que se transcreve:---------------------------------------------

--------- “ Face à existência de alternativa para as instalações da Docapesca (aluguer de contentor escritório), torna-

se conveniente proceder à entrega das instalações em tempo cedidas pelo Sr. João Domingues Janicas, a partir de 

Janeiro de 2005. Deve ser assumido pelo Município o pagamento de electricidade no valor de 459,02 , conforme o 

acordado.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Dado que, a cedência das instalações foi a título gratuito, proponho que a digníssima Câmara Municipal 

faça público agradecimento ao Sr. João Domingues Janicas”.------------------------------------------------------------------

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

13 – JUNTA DE FREGUESIA DE SANTO ANDRÉ DE VAGOS – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO PARA 

PASSEIOS – Presente o ofício da Junta de Freguesia de Santo André de Vagos, nº 41, datado de 27/07/2005, a 

solicitar um subsídio para fazer face à construção de passeios do cruzamento de Santo André até ao Largo da Feira 

da Vigia.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, solicitar à Junta de Freguesia que esclareça em que obra 



  

foi gasto o subsídio de 10 000,00 € inscrito em Plano Plurianual de Investimentos da Câmara Municipal, e quanto 

da duplicação do F.F.F. foi afecto a este tipo de obras.--------------------------------------------------------------------------  

14 – RICARDO JORGE MADAIL DE JESUS – EXPOSIÇÃO SOBRE O PAGAMENTO DE ÁGUA EM 

ATRAZO DEVIDA AO ANTERIOR CONSUMIDOR – ARTº 50º DO REGULAMENTO DOS SISTEMAS 

PÚBLICOS E PREDIAIS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS – 

Presente a exposição de Ricardo Jorge Madail de Jesus, sobre o pagamento de água em atraso devida pelo anterior 

consumidor que habitou a sua casa, sita na Quinta da Boa-Hora, na Praia da Vagueira, com quem havia celebrado 

contrato de arrendamento, de acordo com o estatuído no artº 50º do Regulamento, com o qual não concorda e 

considera inconstitucional.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Informou ainda o Sr. Presidente que o mesmo apresentou queixa na Procuradoria Geral da República, tendo 

o Sr. Procurador Geral Adjunto contactado com o Sr. Presidente, telefonicamente,  sobre o assunto.--------------------

--------- Analisado o referido artº 50º do Regulamento a Câmara Municipal delibera, por unanimidade, o seguinte:---

--------- Atendendo ao facto do proprietário ter dado cumprimento ao nº 1 do artº 50º , a Câmara Municipal ratifica 

o contrato outorgado em 28/Julho/2005.-------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Quanto à declaração de ilegalidade e/ou nulidade do nº 2, do artº 50º, solicite-se parecer jurídico ao Sr. Dr. 

Pedro Samagaio.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Desta deliberação, se notifique o Sr. Procurador Geral Adjunto.-----------------------------------------------------   

15 – COMISSÃO DE APOIO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO DE SANTA CATARINA – PEDIDO DE 

PARCERIA – A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade retirar este ponto da Ordem de Trabalhos, por 

necessitar de esclarecimentos adicionais.------------------------------------------------------------------------------------------ 

16 – 9ª ALTERAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS PARA O ANO DE 2005 – 

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

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

ratificar a 9ª alteração ao Plano Plurianual Investimentos para o ano de 2005, que apresenta tanto nas inscrições 

como nas anulações o montante de 11 000,00 €, documento constituído por uma folha, assinado e rubricado pela 

Câmara Municipal o qual se dá aqui como inteiramente reproduzido para todos os efeitos legais e que, de acordo 

com o nº 1 do artigo 5º do Decreto-Lei nº 45362, de 21 de Novembro de 1963, na redacção do Decreto-Lei nº 

334/82, de 19 de Agosto, vai ficar arquivado na pasta anexa ao presente livro de Actas.-----------------------------------

17 – 10ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA PARA O ANO DE 2005 – RATIFICAÇÃO – Nos 

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

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

orçamento da  despesa para o ano de 2005,  que apresenta tanto nas inscrições como nas anulações o montante de 

61 000,00 €, documento constituído por uma folha, assinado e rubricado pela Câmara Municipal o qual se dá aqui 

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

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

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

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

efectuados no âmbito das obras particulares no período de 28/08/2005 a 08/09/2005, cuja relação descriminada dos 

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



  

19 – 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 – ASSUNTOS DE OBRAS MUNICIPAIS – 

1 – OBRA DE “DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E PLUVIAIS EM VAGOS” – AUTO DE 

RECEPÇÃO PROVISÁORIA – A Câmara Municipal delibera por unanimidade, homologar o auto de recepção 

provisória da obra de “ Drenagem de Águas Residuais e Pluviais em Vagos”.----------------------------------------------

2 – FORNECIMENTO COM TRANSPORTE DE BETUMINOSO/TAPETE ASFÁLTICO – (CAMADA DE 

DESGASTE) – RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DE ADJUDICAÇÃO - A Câmara Municipal delibera, por 

maioria, com 4 votos a favor (do Sr. Presidente e dos Srs Vereadores Mário Reis Pedreiras, Dr. Jorge Manuel dos  

Santos Simões e António José Ferreira da Graça) e 2 abstenções ( dos Srs. Vereadores Dr. João Paulo Martins Neta 

e Álvaro de Almeida Rosa), ratificar o despacho do Sr. Presidente datado de 26/8/2005, que adjudica o 

“Fornecimento com Transporte de Betuminoso/Tapete Asfáltico – (Camada de Desgaste)”  à firma Tecnobat-

Fabrico de Ligantes e Misturas Betuminosas, S.A., pelo preço de 24,95 €/tonelada, acrescido de IVA.----------------- 

3 – FORNECIMENTO SEM TRANSPORTE DE BETUMINOSO/TAPETE ASFÁLTICO - (CAMADA DE 

DESGASTE) –RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DE ADJUDICAÇÃO – A Câmara Municipal delibera, por 

maioria, com 4 votos a favor ( do Sr. Presidente e dos Srs. Vereadores Mário Reis Pedreiras, Dr. Jorge Manuel dos 

Santos Simões e António José Ferreira da Graça) e 2 abstenções ( dos Srs. Vereadores Dr. João Paulo Martins Neta 

e Álvaro de Almeida Rosa), ratificar o despacho do Sr. Presidente datado de 26/08/2005, que adjudica o 

“Fornecimento sem Transporte de Betuminoso/Tapete Asfáltico – (Camada de Desgaste)” à firma Marsilop-

Sociedade de Empreitadas, S.A., pelo preço de 26,00 €/tonelada, acrescido de IVA.--------------------------------------- 

4 – OBRA DE “DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E PLUVIAIS NA AV. JOÃO GRAVE”-PROCº 

6.2.2-07/2002 – Presente a informação técnica datada de 01/09/2005, do Director do Departamento de Obras 

Públicas, que anexa proposta de trabalhos, a mais, documento que se dá aqui como transcrito e fica anexa cópia á 

presente acta.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar a proposta de trabalhos a mais referenciada como 

“Hipótese 2” de acordo com todos os elementos anexos, que corresponde às propostas 3 e 4 de trabalhos a mais, 

respectivamente no valor de 15 233,77 € e 7 955,31 €, acrescidos de IVA.--------------------------------------------------    

C – ASSUNTOS DE OBRAS PARTICULARES –  

1 – NELSON DOS SANTOS COSTA – INFORMAÇÃO PRÉVIA - PROC. Nº 76/2005 – Presente o processo 

de informação prévia nº 76/2005, de que é requerente Nelson dos Santos Costa, residente na Gafanha da Vagueira, 

que solicita informação sobre a viabilidade de construção de uma moradia, na Gafanha da Vagueira.-------------------

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

datada de 29/07/2005.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 – FERNANDO MARTINS FERREIRA – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC Nº 128/2005 – Presente o 

processo de informação prévia nº 128/2005, de que é requerente Fernando Martins Ferreira, residente em Vigia que 

requer informação sobre a viabilidade de construção de uma moradia, na Vigia.--------------------------------------------

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

datada de 30/08/2005.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



  

3 – ANGELINO MATIAS BRITES – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC. Nº 114/2005 – Presente o processo 

de informação prévia nº 114/2005, de que é requerente Angelino Matias Brites, residente em Cabecinhas, Calvão, 

que requer informação sobre a viabilidade de construção de uma moradia e anexos, em Cabecinhas.-------------------

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

datada de 01/09/2005.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4 – JOÃO VILARINHO DAS NEVES – LICENÇA DE OBRAS – PROC. Nº 140/2005 – Presente o processo 

de obras nº 140/2005, de que é requerente João Vilarinho das Neves, residente na Costa Nova, Ilhavo que requer 

licença para a implantação de um módulo para venda de Bom Gofre e Bolacha Americana, na Praia da Vagueira.---

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

pretensão, porquanto entende que a ocupação do espaço público para este efeito, se deverá compreender à actual 

zona de quiosques, onde já não existe espaço para  a instalação de novos quiosques e, para se pronunciar, querendo, 

no prazo de 10 dias, nos termos e para efeitos dos artºs 100º e 101º do C.P.A.---------------------------------------------- 

5 – AFONSO JOÃO DOS SANTOS SANTIAGO – LICENÇA DE OBRAS – PROCº 87/2005 – Presente o 

processo de obras nº 87/2005, de que é requerente Afonso João Santos Santiago, que pretende construir uma casa 

de habitação unifamiliar, anexos e uma vedação, no lote nº 7, do Alvará de loteamento 27/93, sito em Vagos.--------

--------- A Câmara Municipal, delibera, por unanimidade, aprovar a construção nos termos do nº 8, do artº 27 do 

R.J.U.E. e nas condições da informação técnica datada de 18/08/2005.-------------------------------------------------------  

D – DIVERSOS – 

E – EXTRAS – 

1 – ART – ASSOCIAÇÃO PARA A RECUPERAÇÃO DA TOXICODEPENDÊNCIA – Presente o ofício da 

Associação acima indicada, de 07/09/2005, a solicitar autorização para realizarem um peditório nos dias 16,17 e 18 

de Setembro de 2005, junto aos semáforos da Vila.------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido.-------------------------------------------------- 

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

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

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

e por mim,-----------------------------Chefe de Divisão Administrativa, tendo terminado a reunião às 12,00           

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

  

 

 

  


