
 

 

ACTA Nº 17 

Acta da Reunião Ordinária do dia 08 de Setembro de 2006 

--------- No dia 08 de Setembro de 2006, pelas catorze horas e quarenta e cinco 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, Dr. Carlos 

Manuel Simões das Neves, Drª Albina Maria de Oliveira Rocha, Dr. Manuel Augusto da Silva Frade, Sr. 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. --------------------------------------  

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

de 11 e 25 de Agosto findo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ORDEM DO DIA 

A - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 

1 - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA - Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 07 de 

Setembro de 2006, o qual acusa um saldo em dinheiro de 381 613,72 €, a Câmara Municipal dele tomou 

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

2 – LEGISLAÇÃO PUBLICADA: 

--------- Lei nº 46/2006, de 28 de Agosto – Proíbe e pune a discriminação em razão da deficiência e da existência 

de risco agravado de saúde; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Lei nº 48/2006, de 29 de Agosto – Quarta alteração à Lei de Organização do Tribunal de Contas, aprovada 

pela Lei nº 98/97, de 26 de Agosto; ------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- Lei nº 49/2006, de 29 de Agosto – Estabelece medidas de protecção da orla costeira; -------------------------

---------- Lei nº 50/2006, de 29 de Agosto – Aprova a Lei quadro das contra-ordenações ambientais; ------------------

---------- Decreto-Lei nº 178/2006, de 5 de Setembro – Aprova o regime geral de gestão de resíduos, transpondo 

para a ordem jurídica interna a directiva nº 2006/12/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de Abril, e a 

Directiva nº 91/689/CEE, do Conselho, de 12 de Dezembro. ------------------------------------------------------------------

3 - GUARDA NACIONAL REPUBLICANA – ENVIO DE AUTO DE NOTÍCIA – Presente o ofício nº 202/06, 

datado de 16/08/2006 da Equipa de Protecção da Natureza e Ambiente, da Guarda Nacional Republicana de Aveiro, 

que anexa os seguintes autos de notícia de contra-ordenação: ---------------------------------------------------------------- 

1- Auto de Notícia nº 193/06, levantado contra Sérgio Manuel da Silva Barros, residente na Travessa das Paradas, 

42, Soza, Vagos, por se encontrar acampado no dia 12/08/2006, no Parque de Merendas da Vagueira, sem possuir 

licença para a realização de acampamentos ocasionais, emitida pela Câmara Municipal de Vagos. --------------------- 

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

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

--------- 2 – Auto de Notícia nº 194/06, levantado contra Rui Manuel Moreira dos Santos, residente na Rua Prof. 

Ferreira Canha, nº 7, S. Bernardo, Aveiro, por se encontrar a usar equipamentos de queima e de combustão 

destinado à confecção de alimentos, no 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.- ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4 - GUARDA NACIONAL REPUBLICANA – ENVIO DE AUTO DE NOTÍCIA – Presente o ofício nº 212/06, 

datado de 18/8/2006, da Equipa de Protecção da Natureza, da Guarda Nacional Republicana de Aveiro, que anexa o 

auto de notícia de contra-ordenação nº 191/2006, levantado contra Fernando Manuel Gomes Rodrigues, residente 

em Ílhavo, por proceder à confecção de alimentos, utilizando para tal um fogareiro, no 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 – GUARDA NACIONAL REPUBLICANA – ENVIO DE AUTO DE NOTÍCIA – Presente o ofício nº 

214/06, datado de 18/8/2006 da Equipa de Protecção da Natureza, da Guarda Nacional Republicana de Aveiro, que 

anexa o auto de notícia de contra-ordenação nº 208/06, levantado contra Maria das Dores Ferreira Parracho, 

residente na Rua Principal, nº 103, na Gafanha da Vagueira, por efectuar uma queimada em terreno contíguo à sua 

residência. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

6 – GUARDA NACIONAL REPUBLICANA – ENVIO DE AUTO DE NOTÍCIA – Presente o ofício nº 

5217.9.3030, datado de 25/08/2006, da Guarda Nacional Republicana de Vagos, que anexa o auto de notícia de 

contra-ordenação nº 5219/03/PG-V/06, levantado contra Daniela da Conceição Teixeira, residente em Lombomeão, 

Vagos, exploradora do estabelecimento de café denominado “ Concreto Café”, sito no referido lugar, por se 

encontrar em funcionamento, sem possuir licença ou autorização de utilização destinada ao funcionamento do 

mesmo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

7 - GUARDA NACIONAL REPUBLICANA – ENVIO DE AUTO DE NOTÍCIA – Presente o ofício nº 

5217.9.3031, datado de 25/08/2006, da Guarda Nacional Republicana de Vagos, que anexa o auto de notícia de 

contra-ordenação nº 5217/02/PG-V/06, levantado contra Daniela da Conceição Teixeira, residente em Lombomeão, 

Vagos, exploradora do estabelecimento de café denominado “Concreto Café”, sito no referido lugar, por no 

estabelecimento existir música em alto som, de forma a perturbar a tranquilidade e o sossego público, para o 

exterior do mesmo, sem possuir licença para o efeito. --------------------------------------------------------------------------

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

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

8 - GUARDA NACIONAL REPUBLICANA – ENVIO DE AUTO DE NOTÍCIA – Presente o ofício nº 218/06, 

datado de 25/08/2006, da Equipa de protecção da Natureza e Ambiente da Guarda Nacional Republicana de Aveiro, 

que anexa o auto de notícia de contra-ordenação nº 213/06, levantado contra Juan António Ruiz Parra, residente em 

Travessa da Lancha, nº 9, Freixeda, Almeida, por se encontrar a praticar caravanismo, na Praia do Areão, sem 

possuir licença para o efeito, emitida pela Câmara Municipal de Vagos.-----------------------------------------------------

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

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



  

9 – CENTRO RECREATIVO E ACÇÃO CULTURAL DE PARADA DE CIMA – ATRIBUIÇÃO DE 

SUBSÍDIO -  A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir um subsídio na importância de 10 000,00 € 

ao Centro Recreativo e Acção Cultural de Parada de Cima, destinado à construção do Campo de Jogos para as 

camadas jovens.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10 - GRECAS – ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA, RECREATIVA E CULTURAL DE SANTO ANTÓNIO DE 

VAGOS – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO – Presente o ofício do GRECAS- Associação Desportiva, Recreativa e 

Cultural de Santo António de Vagos, datado de 13/6/2006, a solicitar a atribuição de um subsídio para a realização 

da VI Milha Urbana da Praia da Vagueira, que se realizou no dia 5/8/2006. ------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir um subsídio na importância de 6 500,00€.---------- 

11 – CENTRO CULTURAL, DESPORTIVO E RECREATIVO DE RIOTINTO – ATRIBUIÇÃO DE 

SUBSÍDIO – RATIFICAÇÃO – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ratificar o pagamento do 

subsídio na importância de 2 500,00 €, efectuado pela O.P. nº 3203, de 25/08/2006, ao Centro Cultural, desportivo 

e Recreativo de Riotinto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12 – INSTITUO DE GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL DA JUSTIÇA – CASA DOS 

MAGISTRADOS DE VAGOS – Presente o ofício nº 14066, datado de 29 de Agosto de 2006, do Instituo de 

Gestão Financeira e Patrimonial da Justiça, no qual apresentam proposta de venda das “ Casas dos Magistrados de 

Vagos ”: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Tendo em consideração as negociações havidas entre o Município e o Instituto de Gestão Financeira e 

Patrimonial da Justiça, os compromissos outrora assumidos, a proposta agora apresentada e, a orientação política e 

os princípios e objectivos defendidos pelo Sr. Ministro da Justiça, a Câmara Municipal de Vagos, delibera, por 

unanimidade, aceitar a proposta de cedência onerosa das Casas dos Magistrados, pelo valor proposto de 200 000,00 

€, nas seguintes condições: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- 1 – Aquele preço ser pago em 6 prestações, semestrais durante os anos de 2007, 2008 e 2009, sem 

vencimento de quaisquer juros; -----------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- 2 – A outorga do contrato ser efectuada a partir de Janeiro de 2007; ------------------------------------------------

--------- 3 – As verbas pagas pela Autarquia sejam reafectadas pelo Instituto de Gestão Financeira e Patrimónal da 

Justiça, no Tribunal Judicial de Vagos, em obras de recuperação e beneficiação, para que seja criada no mesmo uma 

2ª Sala de Audiências, Sala de Testemunhas, Espaço C.P.C.J., Sala de Exames Médico-Legais e adquiridos novos 

equipamentos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Mais se delibera, por unanimidade, solicitar ao Sr. Ministro da Justiça a inscrição em PIDDAC/2007 de 

verba para projecto de Requalificação e Beneficiação do Tribunal Judicial de Vagos. -------------------------------------

13 – ARISTIDES DA SILVA ROCHA – TERRENO SITO EM “BARROS”, PONTE DE VAGOS, ARTº 

MATRICIAL 1278 – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade aceitar a cedência proposta pelo proprietário 

pagando a indemnização que propõe no valor de 3 275,00 € relativo ao seu prédio sito em “Barros” lugar de 

Carvalhais, Ponte de Vagos, inscrito a seu favor no Serviço de Finanças de Vagos, sob o artigo matricial 1278, e 

proceder à ocupação administrativa do mesmo. ----------------------------------------------------------------------------------

--------- Mais delibera, a Câmara Municipal, por unanimidade, ratificar a deliberação de 13/12/2004, ponto A 47, 

não fazendo constar da referida deliberação a aquisição do referido artigo 1278. -------------------------------------------  

14 – 10ª 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 10ª 

Alteração ao Orçamento que apresenta tanto nas anulações como nos reforços, o montante 53 000,00 €, 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. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15 – 8ª ALTERAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 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 8ª Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos que apresenta tanto nas anulações como 

nos reforços, o montante 15 000,00 €, 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. ------------------------------------------------------ 

16 – ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS – ALIENAÇÃO DOS LOTES 112, 114, 136 E 137 – Considerando o 

projecto já aprovado e os lotes que lhes estão afectados, e tendo-se verificado que os mesmos não são suficientes 

para a instalação do projecto que foi apresentado nos Serviços de Obras Particulares, a Câmara Municipal delibera, 

por unanimidade, alienar à firma GEBOX, S.A., os lotes nºs 112,114, 136 e 137 da Zona Industrial de Vagos, ao 

preço de € 8,98 /m2, e que todos os lotes afectos à candidatura aprovada possam ser vendidos à Instituição Bancária 

que a requerente indicar para efeito de financiamento bancário. --------------------------------------------------------------- 

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 25/08/2006 a 

07/09/2006, 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 – ARRANJOS EXTERIORES DO COMPLEXO DESPORTIVO DE COVÃO DO LOBO – PROC. Nº 

6.2.2-16/2004 – Presente a informação técnica, datada do dia 19/07/2006, a dar a conhecer que na obra 

supramencionada está prevista a execução de um colector de drenagem de águas pluviais sob os passeios, na Rua 

do Comércio, e a execução de sumidouros. Na ligação deste colector é necessário executar caixas de visita que não 

estão previstas no mapa de quantidades. ------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Também ao executar a obra verificou-se que há casas com cota inferior à do passeio que se vai executar, 

pelo é necessário colocar canaletes de recolha das águas pluviais em cada entrada e fazer a ligação dos mesmos ao 

sumidouro ou caixa de visita mais próxima não estando, também estes trabalhos medidos no mapa de quantidades. -

--------- Estes trabalhos implicam trabalhos a mais no valor de 14 163,00 €, e a prorrogação do prazo da obra de 30 

dias. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar os trabalhos a mais na importância de 14 163,00 



  

€, mais IVA e aceitar a prorrogação do prazo solicitado pelo empreiteiro.---------------------------------------------------

2 – BENEFICIAÇÃO DE CRUZAMENTOS NA ESTRADA DE ALTA TENSÃO – APROVAÇÃO DO 

PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE – RATIFICAÇÃO – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, 

ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara datado de 2006/08/22, que aprovou o Plano de Segurança e Saúde 

da Obra mencionada em epígrafe. --------------------------------------------------------------------------------------------------

3 – ESCOLA DO 1º CEB DE CALVÃO – PROCº Nº 6.2.2-07/2005 – Presente a informação técnica datada de 

18/06/2006, que dá a conhecer que o mapa de medição da obra mencionada em epígrafe, não contempla a guarda da 

escada nem o revestimento da mesma, pelo que implica trabalhos a mais no valor de 6 828,50 €. -----------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar os trabalhos a mais na importância de 6 828,50 €, 

mais IVA. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4 – ESCOLA DO 1º CEB DE CALVÃO – PROCº Nº 6.2.-07/2005 – Presente a informação técnica datada de 

18/06/2006, dando a conhecer que o projecto da obra mencionada em epígrafe contempla a demolição de parte do 

muro de vedação existente e a remoção de toda a rede de vedação, não fazendo estes trabalhos parte do mapa de 

medições, implicando trabalhos a mais na importância de 510,00 €. ---------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar os trabalhos a mais no valor de 510,00 €, mais 

IVA. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5 – INSTALAÇÃO DE TORRES DE ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE VAGOS – 

ABERTURA DE CONCURSO LIMITADO SEM PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIO – A Câmara Municipal 

delibera, por unanimidade, abrir concurso limitado sem publicação de anúncio, para a obra de “ Instalação de 

Torres de Iluminação do Estádio Municipal de Vagos ” e aprovar o projecto, o Programa de Concurso e o caderno 

de Encargos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6 – AUTOS DE RECEPÇÃO DEFINITIVA – HOMOLOGAÇÃO: -----------------------------------------------------

--------- BENEFICIAÇÃO DA EN 333 – VAGOS/PALHAÇA – PROCº Nº 6.2.2-18/1997; --------------------------

--------- ALARGAMENTO DA ESTRADA DE MESAS A MONTOURO (SANTA CATARINA) - PROCº Nº 

6.2.2-06/1999; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- RUA DAS CARREIRINHAS – DO RUFINO À LOMBA – PROCº Nº 6.2.2-07/1999; ---------------------

--------- ALCATROAMENTO DA RUA DAS CARNEIRADAS, EM TABUAÇO (OUCA) – PROCº Nº 6.2.2-

09/1999; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- RUA DO REPOUSO (PONTE DE VAGOS) – PROCº Nº 6.2.2-09/1999; -------------------------------------

--------- RUA DA IGREJA (COVÃO DO LOBO) – PROCº Nº 6.2.2-10/1999; -----------------------------------------

---------ALARGAMENTO DA ESTRADA DAS MESAS AO PONTÃO DO TABUAÇO (SANTA 

CATARINA) – PROCº Nº 6.2.2-11/1999; --------------------------------------------------------------------------------------

--------- Presentes os autos de recepção definitiva das obras acima mencionadas, tendo a Câmara Municipal 

deliberado, por unanimidade, homologá-los. -------------------------------------------------------------------------------------   

7 – ARRANJO URBANÍSTICO DO ESPAÇO INTERIOR ENTRE O PAVILHÃO E PISCINAS 

MUNICIPAIS – ESTUDO PRÉVIO – Presente o Estudo Prévio do projecto “ Arranjo Urbanístico do Espaço 

Interior entre o Pavilhão e Piscinas Municipais ”. -------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o Estudo Prévio, devendo o mesmo harmonizar-se 

com a recente lei das acessibilidades para deficientes. -------------------------------------------------------------------------- 



  

 

C - OBRAS PARTICULARES 

1 –  FERNANDO TOMÁS RODRIGUES SILVA – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC. Nº 104/2006 – 

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

Câmara, datado de 30/08/2006, que aprova nas condições da informação técnica datado de 08/08/2006, o processo 

de informação prévia mencionada em epígrafe, respeitante à construção de uma moradia, num terreno sito no lugar 

e Freguesia de Fonte de Angeão. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

2 – HORÁCIO SILVA CAPELA – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC. Nº 112/2006 – RATIFICAÇÃO - A 

Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara, datado de 

30/08/2006, que aprova nas condições da informação técnica datado de 11/08/2006, o processo de informação 

prévia  mencionada em epígrafe, respeitante à construção de uma armazém pré-fabricado metálico e desmontável, 

num terreno sito no lugar de Lomba, Freguesia de Santo António de Vagos. ----------------------------------------------- 

3 – LUÍS JESUS COSTA – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC. Nº 98/2006 – RATIFICAÇÃO - A Câmara 

Municipal delibera, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara, datado de 30/08/2006, que 

aprova nas condições da informação técnica datado de 08/08/2006, o processo de informação prévia mencionada 

em epígrafe, respeitante à construção de moradia e operação de destaque, num terreno sito em Carregosa, Freguesia 

de Ouca. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4 – CARLOS MANUEL OLIVEIRA – INFORMAÇÃO PRÉVIA PROCº 94/2006 – RATIFICAÇÃO – A 

Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara, datado de 

30/08/2006, que aprova nas condições da informação técnica datado de 31/07/2006 o processo de informação 

prévia mencionada em epígrafe, respeitante à construção de moradia e anexos, num terreno sito no lugar da 

Gândara, Freguesia de Fonte de Angeão. -----------------------------------------------------------------------------------------

5 – CARLOS MIGUEL MARTINS E SILVA – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC. Nº 101/2006 –  

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

Câmara, datado de 28/08/2006, que aprova nas condições da informação técnica datado de 26/07/2006 o processo 

de informação prévia mencionada em epígrafe, respeitante à construção de moradia, anexos e muros no lugar de 

Sanchequias, Freguesia de Santo André de Vagos. ----------------------------------------------------------------------------- 

6 – TONY FERNANDO SILVA NETO – INFORMAÇÃO PRÉVIA - PROCº Nº 54/2006 – Presente o 

processo de informação prévia nº 54/2006, de que é requerente Tony Fernando Silva Neto, residente em Calvão, 

que requer informação sobre a possibilidade de construção de duas moradias unifamiliares, anexos e muros, num 

terreno sito no lugar de Cabecinhas, Freguesia de Calvão. ---------------------------------------------------------------------

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

datada de 2006/09/05. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7 – JOÃO LUÍS PINHO SANTOS – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROCº Nº 183/2006 – Presente o processo de 

informação prévia nº 183/2006, de que é requerente João Luís Pinho Santos, residente em Corgo do Seixo de Cima, 

Freguesia de Santo António de Vagos, que requer informação sobre a possibilidade de construção de edifício de 

habitação colectiva, em Vagos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

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

08/02/2006. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



  

8 – ANTÓNIO AUGUSTO PIMENTA – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROCº Nº 132/2006 – Presente o 

processo de informação prévia nº 132/2006, de que é requerente António Augusto Pimenta, residente em Canto de 

Calvão, Freguesia de Calvão, que requer informação sobre a possibilidade de construção de uma moradia 

unifamiliar e muros no referido lugar de Canto de Calvão. ---------------------------------------------------------------------

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

datada de 04/09/2006. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9 – ISABEL SIMÕES FERREIRA PIRES E JOÃO GONÇALVES FERREIRA PIRES – INFORMAÇÃO 

PRÉVIA DE LOTEAMENTO URBANO – PROCº Nº 112/2006 – RATIFICAÇÃO – A Câmara Municipal 

delibera, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara, datado de 30/08/2006, que aprova nas 

condições da informação técnica datada de 02/08/2006, o processo de informação prévia mencionada em epígrafe, 

respeitante ao loteamento de um terreno, sito no lugar de Carregosa, Freguesia de Ouca. ---------------------------------

10 – ANTÓNIO GONÇALVES MOURO – LOTEAMENTO URBANO PROCº Nº 442/1984 – Presente o 

processo de loteamento urbano nº 442/1984, de que é requerente António Gonçalves Mouro, residente em Vagos, 

que requer a recepção das obras de Urbanização e a consequente libertação da caução. -----------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, receber as obras de urbanização do loteamento e autorizar 

o levantamento da caução prestada. ------------------------------------------------------------------------------------------------

11 – COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO CENTRO – 

CONCURSO PÚBLICO PARA A ATRIBUIÇÃO DE LUGARES DO DPM – DESPACHO Nº 16 088/2006 – 

Presente o ofício nº 150762, datado de 23/08/2006, da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do 

Centro em que é solicitada informação sobre se a Câmara Municipal pretende formalizar protocolo de colaboração 

no âmbito dos “ Concursos Públicos para a atribuição de lugares no D.P.M. (Domínio Público Marítimo)” ou se 

entende ser suficiente e eventual indigitação de um técnico para acompanhar e participar no concurso público, 

integrando o júri de apreciação de propostas que venham a ser apresentadas. -----------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, informar que não pretende a formalização do protocolo de 

colaboração e que indigita o técnico superior, Engº José Silvestre, para acompanhar e participar no concurso 

público. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

D - DIVERSOS   

1 – A.N.M.P. - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS PORTUGUESES – DECLARAÇÃO SOBRE 

A LUTA CONTRA O TRÁFICO DE SERES HUMANOS  – Presente o ofício-circular nº 1221/2006-LP, datado 

de 17/07/2006 da A.N.M.P., que anexa “Declaração sobre a Luta contra o Tráfico de Seres Humanos”. ---------------

--------- A Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, subscrever a declaração. ----------

2 – A.N.M.P. - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS PORTUGUESES – ANTEPROJECTO DA 

PROPOSTA DE LEI DA PESCA NAS ÁGUAS INTERIORES – Presente o ofício nº 121/2006-PB, datado de 

23/08/2006, que anexa o “Anteprojecto da Proposta de Lei da Pesca nas Águas Interiores” para apreciação. ----------

--------- A Câmara Municipal tomou conhecimento------------------------------------------------------------------------------  

E – EXTRAS  

1 – FERNANDO SANTOS NOVO – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROCº Nº 115/2006 – Presente o processo de 

informação prévia de que é requerente Fernando dos Santos Novo, residente em Mesas, Freguesia de Santa 

Catarina, a solicitar informação sobre a construção de uma moradia e muros no referido lugar. -------------------------



  

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o pedido nos termos da informação técnica datada 

de 05/09/2006. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2 – ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS – LOTE 87 – ILHAPAST, LDA – No seguimento da deliberação da  

Câmara Municipal do dia 14/07/2006, a Câmara Municipal delibera, por unanimidade, autorizar que o lote 87 da 

ZIVagos possa ser vendido à Instituição Bancária que a firma Ilhapast, Ldª, indicar para efeito de financiamento 

bancário. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- 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 17,15 horas.--------------------------------------------------------------------- 

 

 


