
 

 

ACTA Nº 18 

Acta da Reunião Ordinária do dia 23 de Setembro de 2005 

--------- No dia 23 de Setembro de 2005,  pelas nove horas e quarenta e cinco 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, 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 – Faltaram à presente reunião o Srs. Vereadores Mário Reis Pedreiras e Dr. Carlos 

Fernandes Roseiro Bento.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR – Em virtude dos textos das actas das reuniões dos dias 12 e 26 de Agosto e 9 

de Setembro, terem sido previamente distribuídas a todos os membros do Órgão Executivo, a Câmara Municipal 

deliberou, por unanimidade aprovar as respectivas actas.----------------------------------------------------------------------- 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA: 

--------- Antes de se entrar no período da “ Ordem do Dia ” o Sr. Vereador Dr. João Paulo Martins Neta, chamou à 

atenção para o facto da sinalização existente nas estradas que dão acesso à Zona Industrial não ser a mais correcta, 

devendo a mesma ser corrigida por forma a minimizar as dificuldades dos motoristas que se dirigem  e saem na 

Zona Industrial de Vagos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- O Sr. Presidente sobre informou o Sr. Vereador que a Comissão de Trânsito se encontra a tratar do assunto 

e quanto à sinalização na Zona do IP5, já foi solicitada às entidades competentes que providenciassem a 

sinalização, não se mostrando as mesmas receptivas a resolver o assunto.--------------------------------------------------- 

ORDEM DO DIA 
A - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 

1 - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA - Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 22 de 

Setembro de 2005, o qual acusa um saldo em dinheiro de 258 928,48 €, 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 24/PG-V/05, levantado pela  Guarda Nacional Republicana de 

Vagos, contra José Manuel Constantino Guido, residente na Gafanha da Vagueira, por o mesmo proceder à queima 

de um amontoado de aparas de madeira e caruma de pinheiro, junto à sua residência, não possuindo licença passada 

pela Câmara Municipal para a realização da queimada.------------------------------------------------------------------------- 

--------- A Câmara Municipal delibera, 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 21/PG-V/05, levantado pela Guarda Nacional Republicana de 

Vagos, contra Fernando Sequeira Rodrigues Pinheiro, residente em Vagos, explorador do estabelecimento 

comercial de Café e Snack-Bar “El Caribe”, sito na Praia da Vagueira em virtude do estabelecimento se encontrar a 



  

funcionar sem ter afixado o mapa  de horário de funcionamento.--------------------------------------------------------------

-------- A Câmara Municipal delibera, 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 5217/22/PG-V/2005, levantado pela Guarda Nacional 

Republicana de Vagos contra Fernando Sequeira Rodrigues Pinheiro, residente em Vagos, explorador do 

estabelecimento comercial  de Café e Snack-Bar “El Caribe”, sito na Praia da Vagueira, por no estabelecimento 

estar a realizar um espectáculo musical, sem que possuíssem licença especial de ruído.-----------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, 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 202/05, levantado pela Guarda Nacional Republicana de 

Cantanhede, Equipa de Protecção da Natureza  e do Ambiente, contra a firma  Carvalhais & Neto, Ldª, com sede 

em Ponte de Vagos, por o seu veículo pesado de mercadorias matrícula 47-86-RR, ostentar inscrições publicitárias 

referente à actividade da mesma, nos painéis laterais e na parte da frente, sem possuir licença.---------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, 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 184/2005, levantado pela Guarda Nacional Republicana de 

Aveiro, Equipa de Protecção da Natureza e Ambiente, a Fernando Catarino Heleno, residente em Sanguinheira, 

Febres, por se encontrar a efectuar grelhados num fogareiro na Mata Nacional da Vagueira.-----------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, 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 –  

(dois autos)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7.1 – Presente o auto de notícia de contra-ordenação nº 213/2005, levantado pela Guarda Nacional Republicana de 

Aveiro, Equipa de Protecção da Natureza e Ambiente, contra Pedro Miguel da Rocha Cipriano, residente na 

Lomba, Santo António de Vagos, por proceder à extracção de inertes (areia), no Lombomeão, sem possuir a 

respectiva licença.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, remeter o processo à Fiscalização Municipal para 

indicarem na planta de condicionantes do PDM de Vagos o local da Exploração.------------------------------------------

7.2 - Presente o auto de notícia de contra-ordenação nº 214/05, levantado pela Guarda Nacional Republicana de 

Aveiro, Equipa de Protecção da Natureza e Ambiente, contra Victor Manuel da Rocha Vieira, residente em Vagos, 

por proceder à extracção de inertes (areia), na Zona Industrial de Vagos, sem possuir  a respectiva licença.------------

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

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

8 – DIRECÇÃO-GERAL DOS RECURSOS FLORESTAIS – AUTO DE NOTÍCIA DE CONTRA-

ORDENAÇÃO – (dois autos)------------------------------------------------------------------------------------------------------

8.1 – Presente o auto de notícia de contra-ordenação nº 061/05-F,4.72, levantado pela Polícia Florestal, contra 



  

Elisabete Soares dos Santos, residente na Gafanha da Encarnação, Ilhavo, por se encontrar com um fogareiro aceso 

para confecção de alimentos na Zona Florestal entre a Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural 

de Vagos e a Igreja da Boa-Hora----------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

8.2 – Presente o auto de notícia de contra-ordenação nº 064/05-F,4.72, levantado pela Polícia Florestal, contra 

Álvaro António de Jesus Castanheira, residente em S. Pedro, Avelãs de Cima, Anadia, por se encontrar com um 

fogareiro aceso para confecção de alimentos na Zona Florestal das Dunas de Vagos, Freguesia de Gafanha da Boa-

Hora.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

9 – GUARDA NACIONAL REPUBLICANA – AUTO DE NOTÍCIA DE CONTRA-ORDENAÇÃO – (nove 

autos)-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9.1 – Presente o auto de notícia de contra-ordenação nº 198/05, levantado pela Guarda Nacional Republicana de 

Aveiro, Equipa de Protecção da Natureza e Ambiente, contra Adriano José da Costa Ribeiro,  residente em Canedo, 

Pampilhosa, por se encontrar acampado junto à E. M. 592 (ligação Vagueira/Costa Nova), com duas tendas de 

campismo e alguns utensílios de cozinha, sem possuir licença para a prática de campismo.-------------------------------

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

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

9.2 – Presente o auto de notícia de contra-ordenação nº 199/05- levantado pela Guarda Nacional Republicana de 

Aveiro, Equipa de Protecção da Natureza e Ambiente, contra Mário Manuel Ferreira dos Santos, residente em 

Oliveira do Bairro, por se encontrar acampado junto à E. M. 592 (ligação Vagueira/Costa Nova), com uma tenda de 

campismo tipo iglo, sem possuir licença para a prática do campismo.--------------------------------------------------------  

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

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

 9.3 - Presente o auto de notícia de contra-ordenação nº 200/05- levantado pela Guarda Nacional Republicana de 

Aveiro, Equipa de Protecção da Natureza e Ambiente, contra Luís Filipe de Sousa Neto, residente em Águas Boas, 

Oiã, por proceder à realização de acampamento ocasional  junto à E. M. 592 (ligação Vagueira/Costa Nova), sem 

possuir licença para a prática do campismo.---------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

9.4 - Presente o auto de notícia de contra-ordenação nº 201/05- levantado pela Guarda Nacional Republicana de 

Aveiro, Equipa de Protecção da Natureza e Ambiente, contra Vasco António Teixeira de Oliveira, residente em 

Soalhães, Marco de Canaveses, , por proceder à realização de acampamento ocasional  junto à E. M. 592 (ligação 

Vagueira/Costa Nova), com duas tendas de campismo, sem possuir licença para a prática do campismo.---------------  

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

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

9.5 - Presente o auto de notícia de contra-ordenação nº 202/05- levantado pela Guarda Nacional Republicana de 

Aveiro, Equipa de Protecção da Natureza e Ambiente, contra Mariana Ferreira da Silva Miguéis, residente em 



  

Cercal, Oliveira do Bairro, por proceder à realização de acampamento ocasional  junto à E. M. 592 (ligação 

Vagueira/Costa Nova), sem possuir licença para a prática do campismo.-----------------------------------------------------

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

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

9.6 - Presente o auto de notícia de contra-ordenação nº 203/05- levantado pela Guarda Nacional Republicana de 

Aveiro, Equipa de Protecção da Natureza e Ambiente, contra Mara Sofia da Silva Castro, residente em Aradas, 

Aveiro, por proceder à realização de acampamento ocasional  junto à E. M. 592 (ligação Vagueira/Costa Nova), 

com três tendas, sem possuir licença para a prática do campismo.-------------------------------------------------------------

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

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

9.7 - Presente o auto de notícia de contra-ordenação nº 204/05- levantado pela Guarda Nacional Republicana de 

Aveiro, Equipa de Protecção da Natureza e Ambiente, contra Óscar Manuel  da Silva Martins,  residente em Ilhavo, 

por proceder à realização de acampamento ocasional  junto à E. M. 592 (ligação Vagueira/Costa Nova), utilizando 

para o efeito uma tenda de campismo,  sem possuir licença para a prática do campismo.----------------------------------

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

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

9.8 - Presente o auto de notícia de contra-ordenação nº 205/05- levantado pela Guarda Nacional Republicana de 

Aveiro, Equipa de Protecção da Natureza e Ambiente, contra Alexandrina Marques Costa Simões, residente em 

Ilhavo, por proceder à realização de acampamento ocasional  junto à E. M. 592 (ligação Vagueira/Costa Nova), 

utilizando para o efeito uma tenda de campismo,  sem possuir licença para a prática do campismo.---------------------

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

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

9.9 - Presente o auto de notícia de contra-ordenação nº 206/05- levantado pela Guarda Nacional Republicana de 

Aveiro, Equipa de Protecção da Natureza e Ambiente, contra Juan António Ruiz Parra, residente em Fuentes de 

Onoro, Salamanca, por proceder à realização de acampamento ocasional  junto à E. M. 592 (ligação Vagueira/Costa 

Nova), utilizando para o efeito uma caravana com a matrícula OC-65-18, sem possuir licença para a prática do 

campismo.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

10 – DIRECÇÃO-GERAL DAS FLORESTAS – AUTO DE NOTÍCIA DE CONTRA-ORDENAÇÃO (três 

autos)-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10.1 – Presente o auto de notícia de contra-ordenação nº 069//05-F,4.72, levantado pela Polícia Florestal, contra 

Hélder Fernando Ferreira da Silva, residente em Paredes do Bairro, Anadia, por se encontrar com um fogareiro 

aceso para confecção de alimentos, na berma da estrada que liga Vagos à Vagueira, onde existe um parque de 

lazer.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

10.2 - Presente o auto de notícia de contra-ordenação nº 068//05-F,4.72, levantado pela Polícia Florestal, contra 

Hélder Fernando Ferreira da Silva,  residente em Lagarteira, Pampilhosa, por se encontrar com um fogareiro aceso 



  

para confecção de alimentos, no pinhal do talhão 23, no Perímetro Florestal das Dunas de Vagos.----------------------

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

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

10.3 - Presente o auto de notícia de contra-ordenação nº 066//05-F,4.72, levantado pela Polícia Florestal, contra 

Valdemar de Oliveira Marques, residente em Salgueiro, Vagos, por se encontrar com um fogareiro aceso para 

confecção de alimentos, no pinhal do talhão 27, no Perímetro Florestal das Dunas de Vagos.----------------------------

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

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

11 – ENCERRAMENTO DA ESCOLA DO 1º CEB DE TABUAÇO – REENCAMINHAMENTO DOS 

ALUNOS – CORRECÇÃO DA DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DO DIA 2004/09/10 - A 

Câmara Municipal delibera, por unanimidade, corrigir a sua deliberação do dia 10/09/2004, “ Ponto 4 dos Extras “, 

fazendo constar da mesma que o valor a pagar à Comissão de Apoio Social e Desenvolvimento de Santa Catarina é 

de 7,50€/mês, por criança, e não 7,50 €/mês.--------------------------------------------------------------------------------------

12 – ANTÓNIO MANUEL VIDA BRANCO NOLASCO – LICENÇA DE DIVERTIMENTO PÚBLICO E 

LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO – RATIFICAÇÃO - A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, 

ratificar os despachos do Sr. Presidente datados de 07/09/2005, que concedeu licença de divertimento público para 

realizar 2 bailes nos dias 24 e 25 de Setembro de 2005, bem como a respectiva licença especial de ruído, requerido 

por António Manuel Vida Branco Nolasco, mordomo da comissão de Festas de S. Miguel, em Soza.-------------------

13 – COOPERATIVA RÁDIO EMISSOR DE SANTO ANTÓNIO DE VAGOS, CRL – LICENÇA DE 

DIVERTIMENTO PÚBLICO E LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO – RATIFICAÇÃO -  A Câmara 

Municipal delibera, por unanimidade, ratificar os despachos do Sr. Presidente datados de 13/09/2005, que concedeu 

licença de divertimento público para realizar o Festival de Rock, no dia 17/09/2005, bem como a respectiva licença 

especial de ruído, a realizar no Largo do Polidesportivo de Santo António e requerida pela Cooperativa Rádio 

Emissor de Santo António, CRL.--------------------------------------------------------------------------------------------------

14 – MARIANA MARQUES RIBEIRO MARINHO – LICENÇA DE DIVERTIMENTO PÚBLICO E 

LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido 

formulado por Mariana Marques Ribeiro Marinho, residente no lugar de Lavandeira, que requer licença de 

divertimento público para realizar um baile, no dia 15/10/2005, no largo da Capela da Lavandeira, bem como 

requer a licença especial de ruído.--------------------------------------------------------------------------------------------------

15 – ALEXANDRE JOSÉ CAETANO FRANCISCO – LICENÇA DE INSTALAÇÃO E 

FUNCIONAMENTO DE RECINTO IMPROVISADO E LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO - A Câmara 

Municipal delibera, por unanimidade, conceder licença de instalação e funcionamento de Recinto Improvisado, para 

espectáculos de música gravada, a realizar nos dias 1, 4, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 e 29 de Outubro de 2005, no Snack-

Bar e Restaurante “ Campo Grande”, sito em Salgueiro, bem como a respectiva licença especial de ruído.-------------

16 – JOÃO INÁCIO SIMÕES BRITO – INTERRUPÇÃO DE TRÂNSITO PARA REALIZAÇÃO DE 

PROVA DE PYLON RACING, NA LAVANDEIRA (PISTA DAS MAÇARICAS) – RATIFICAÇÃO  – A 

Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ratificar os despachos do Sr. Presidente datados de 16/09/2005, que 

autorizou a interrupção do trânsito no dia 11 de Setembro de 2005, das 8:00 às 18:00 horas, no Caminho das 



  

Maçaricas, para realização de um prova de “Pylon Racing” inscrita na Federação Portuguesa de Aeromodelismo, no 

lugar de Lavandeira.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                       

 17 – PEDAÇOS DE SABER – SERVIÇOS LÚDICOS E DIDÁCTICOS, LDA – AUTORIZAÇÃO PARA 

REALIZAR ACTIVIDADE LÚDICA – RATIFICAÇÃO - A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, 

ratificar o despacho do Sr. Vereador Jorge Manuel dos Santos Simões, datado de 08/09/2005, que autorizou a 

realização de actividades de pintura e expressão plástica no Largo do Município, em Vagos, dirigidas a crianças dos 

4 aos 12 anos, nos dias 11, 18 e 25 de Setembro de 2005.-----------------------------------------------------------------------

18 – CONCURSO INTERNO DE ACESSO LIMITADO PARA PROVIMENTO DE UM LUGAR DE 

TÉCNICO SUPERIOR DE 1ª CLASSE, DA CARREIRA DE TÉCNICO SUPERIOR DE SERVIÇO 

SOCIAL DO GRUPO DE PESSOAL TÉCNICO SUPERIOR – HOMOLOGAÇÃO – Presente o processo do 

concurso supramencionado, bem como a “Acta Relatório do Júri nº 4”, que contém a lista de classificação final que 

se transcreve:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- 1º - Lina Maria da Cruz Ferreira – 18,54 valores.-----------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, homologar a acta , bem como a lista de classificação 

final.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 19 – CONCURSO INTERNO DE ACESSO LIMITADO PARA PROVIMENTO DE UM LUGAR DE 

CHEFE DE SECÇÃO, DA SECÇÃO ADMINISTRATIVA, DA DIVISÃO DE GESTÃO URBANÍSTICA –

HOMOLOGAÇÃO – Presente o processo do concurso supramencionado, bem como a “Acta Relatório do Júri nº 

4”, que contém a lista de classificação final que se transcreve:-----------------------------------------------------------------

--------- 1º - Paula Maria de Jesus Reverendo Camarneiro – 18,88 valores;--------------------------------------------------

--------- 2º - Ana Paula da Conceição Franco – 17,38 valores;------------------------------------------------------------------

--------- 3º - Maria Fernanda da Silva Ferreira Beldroega – 17,00 valores;---------------------------------------------------

--------- 4º - Maria Isabel Figueiredo Miranda – 16,88 valores.-----------------------------------------------------------------

--------- A Câmara  Municipal delibera,  por  unanimidade, homologar a acta, bem como a lista de classificação 

final.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

20 – CONCURSO INTERNO DE ACESSO LIMITADO PARA PROVIMENTO DE UM LUGAR DE 

CHEFE DE SECÇÃO, DA SECÇÃO DE SECRETARIA GERAL E ACTAS DA DIVISÃO 

ADMINISTRATIVA – HOMOLOGAÇÃO – Presente o processo do concurso supramencionado, bem como a    

“ Acta Relatório do Júri nº 4”, que contém a lista de classificação final que se transcreve:-------------------------------- 

--------- Maria da Graça Sarabando Pimentel – 18,88 valores;------------------------------------------------------------------

--------- Ana Paula da Conceição Franco – 17,88 valores;-----------------------------------------------------------------------

--------- Maria Isabel Figueiredo Miranda – 16,88 valores;----------------------------------------------------------------------

--------- Maria Fernanda da Silva Ferreira Beldroega – 16,50 valores.--------------------------------------------------------

--------- A Câmara  Municipal delibera, por unanimidade, homologar a acta, bem como a lista de classificação 

final.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

PARCERIA – Presente o ofício da Comissão de Apoio Social e Desenvolvimento de Santa Catarina, nº 450/05, 

datado de 28/07/05, que remete processo de candidatura ao PAII – (Programa de Apoio Integrado a Idosos) e 

solicita a parceria do Município para o mesmo.-----------------------------------------------------------------------------------



  

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aceitar a parceria com a Comissão de Apoio Social e 

Desenvolvimento de Santa Catarina para o Programa de Apoio Integrado a Idosos e financiar o projecto no valor de 

3 402,87 €, e disponibilizar recursos humanos do seu quadro técnico da Área de Serviço Social.------------------------ 

22 – DREC – DIRECÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO CENTRO – APROVAÇÃO DE 

FINANCIAMENTO DA PROPOSTA DE ADESÃO APRESENTADA NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE 

GENERALIZAÇÃO DO ENSINO DO INGLÊS NOS 3º E 4º ANOS DO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO – 

DESPACHO Nº 14 754/2005 DE 05/07/2005 – A Câmara Municipal tomou conhecimento do teor do ofício 

datado de 06/09/05 da Direcção Regional de Educação do Centro a comunicar que a candidatura do Município ao 

programa mencionado em epígrafe foi aprovado.-------------------------------------------------------------------------------- 

23 – PÓS-CONHECIMENTO – PROGRAMA OPERACIONAL SOCIEDADE DO CONHECIMENTO – 

HOMOLOGAÇÃO DA CANDIDATURA “ VAGOS INFANTO-EDUCATIVO” – A Câmara Municipal 

tomou  conhecimento  do  teor  do  ofício remetido pelo “Pós-Conhecimento” a  dar  a  conhecer que a candidatura 

“Vagos Infanto-Educativo”, foi homologada.------------------------------------------------------------------------------------

24 – ALDINA RIBEIRO E MANUEL MOREIRA – CEDÊNCIA DO SALÃO NOBRE DO EDIFÍCIO DOS 

PAÇOS DO CONCELHO PARA EXPOSIÇÃO DE PRESÉPIOS – Presente o ofício de Aldina Ribeiro e 

Manuel Moreira a solicitar autorização para realizarem uma exposição de presépios no Salão Nobre do Edifício  

dos Paços do Concelho de 14 a 23 de Outubro próximo, sendo que o salão deve estar disponível a partir do dia 11.--

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, autorizar a realização da exposição no referido Salão 

Nobre.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25 – COMISSÃO DE APOIO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO DE SANTA CATARINA – 

TRANSPORTES ESCOLARES DOS ALUNOS DO TABUAÇO PARA A ESCOLA DO 1º CEB DA SANTA 

CATARINA – RATIFICAÇÃO – A Câmara Municipal delibera, por maioria com 3 votos a favor ( do Sr. 

Presidente e dos Vereadores Dr. Jorge Manuel dos Santos Simões, António José Ferreira da Graça) e duas 

abstenções ( dos Srs. Vereadores Dr. João Paulo Martins Neta  e Álvaro de Almeida Rosa ) ratificar o despacho do 

Sr. Vereador da Cultura/Educação Dr. Jorge Manuel dos Santos Simões, datado de 13/09/2005, adjudicou  à 

Comissão de Apoio Social e Desenvolvimento de Santa Catarina, os encargos com o transporte de dois alunos do 

Tabuaço para a Escola do Riotinto, pelo preço de 12,50%/mês por aluno, a partir de 16/9/2005.-------------------------

26 – LEONEL E CARMELINDA, LDA – TARSNPORTE DE TAXI DE ALUNOS DE PONTE DE VAGOS 

QUE FREQUENTAM O CASCI-ILHAVO – RATIFICAÇÃO  - A Câmara Municipal delibera, por maioria 

com 3 votos a favor ( do Sr. Presidente e dos Vereadores Dr. Jorge Manuel dos Santos Simões e António José 

Ferreira da Graça ) e duas abstenções (dos Srs Vereadores Dr. João Paulo Martins Neta e Álvaro de Almeida Rosa )  

ratificar o despacho do Sr. Vereador da Cultura/Educação Dr. Jorge Manuel dos Santos Simões, datado de 

13/9/2005, adjudicar à Firma Leonel & Carmelinda, Ldª (o transporte de taxi ) de Ponte de Vagos para Aveiro e 

vice/versa, pelo preço de 15,00 €/dia, a partir de 16/9/2005.--------------------------------------------------------------------

27 – SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE VAGOS – TRANSPORTES ESCOLARES DOS ALUNOS 

DE SANTO ANDRÉ, S. ROMÃO E SANCHEQUIAS QUE FREQUENTAM O CASCI-ILHAVO –

RATIFICAÇÃO – A Câmara Municipal delibera, por maioria com 3 votos a favor ( do Sr. Presidente e dos 

Vereadores Dr. Jorge Manuel dos Santos Simões e António José Ferreira da Graça ) e duas abstenções ( dos Srs 

Vereadores Dr. João Paulo Martins Neta e Álvaro de Almeida Rosa ) ratificar o despacho do Sr. Vereador da 



  

Cultura/Educação Dr. Jorge Manuel dos Santos Simões, datado de 13/9/2005, adjudicar à Santa Casa de 

Misericórdia de Vagos, os encargos com o transporte de 3 crianças de Santo André, São Romão e Sanchequias para 

o CASCI de Ilhavo, pelo preço de 40,00 €/dia a partir de 19/09/2005.-------------------------------------------------------

28 – JUNTA DE FREGUESIA DE CALVÃO – PEDIDO DE SUBSÍDIO PARA COMPLETAR AS OBRAS 

A DECORREREM NA RUA DA CONCEIÇÃO E RUA DA FONTE – Presente o ofício nº 41/05, datado de 

29/07/2005, a solicitar a atribuição de um subsídio adicional e o atribuído em reunião da Câmara Municipal de 

10/05/2005, para terminar as obras que decorrem na Rua da Conceição e Rua da Fonte, daquela freguesia, uma vez 

que a mesma está orçada em 37 470,27 €.-----------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por maioria com, 3 votos a favor ( do Sr. Presidente e dos Srs. Vereadores 

Dr. Jorge Manuel dos Santos Simões e António José Ferreira da Graça ) e dois votos contra ( dos Srs. Vereadores 

Dr. João Paulo Martins Neta e Álvaro de Almeida Rosa ) atribuir o subsídio adicional de 12 470,47 €.-----------------

Declaração de Voto do Sr. Vereador Dr. João Paulo Martins Neta: “ Voto contra esta deliberação porque na 

altura em que foi atribuído o subsídio de 25 000,00 €, já era conhecido o orçamento para a obra de 37 000,00. 

Quando a Junta de Freguesia avança com a obra tinha conhecimento de todos estes factos, não faz por isso sentido 

estar agora a alterar uma decisão que tomamos com conhecimento de todos os factos.-------------------------------------

--------- Julgo que este tratamento, caso a caso, de cada Junta leva a situações de desigualdade, podendo tratar de 

maneira diferente situações iguais?”------------------------------------------------------------------------------------------------

Declaração de Voto do Sr. Vereador Álvaro de Almeida Rosa: “ Subscrevo a declaração de voto do Sr. 

Vereador Dr. João Paulo Martins Neta, acrescentando que não estamos a tratar de um subsídio, mas sim do 

pagamento integral da obra.”--------------------------------------------------------------------------------------------------------   

29 – JUNTA DE FREGUESIA DE CALVÃO – PEDIDO DE SUBSÍDIO PARA RECUPERAÇÃO DE 

FONTES NA FREGUESIA DE CALVÃO – Presente o ofício nº 47/05, datado de 20/09/2005, da Junta de 

Freguesia de Calvão comunicando que de acordo com a deliberação da Câmara Municipal de 13/05/2005, 

encontrando-se a Junta de Freguesia a executar a obra “ Recuperação de Fontes da Freguesia de Calvão ” por 

administração directa. Anexa fotocópias dos documentos de despesa para atribuição de subsídio.-----------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por maioria, com 4 votos a favor ( do Sr. Presidente e dos Sr. Vereadores Dr. 

Jorge Manuel dos Santos Simões, António José Ferreira da Graça e Álvaro de Almeida Rosa ) e um voto contra ( do 

Sr. Vereador  Dr. João Paulo Martins Neta ) atribuir, por conta do subsídio final, um  subsídio  na  importância  de 

6 555,66 €, com referência ao valor dos documentos de despesa apresentados.----------------------------------------------

Declaração de Voto do Sr. Vereador Dr. João Paulo Martins Neta: “ Voto contra porque de acordo com a 

decisão anterior da Câmara o subsídio a atribuir previa a existência de um orçamento, dado que não foi apresentado 

nenhuma previsão de custos das obras em causa, entendo que não foram cumpridos os requisitos da deliberação de 

13 de Maio de 2005.”----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

30 – GRECAS – ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA, RECREATIVA E CULTURAL DE SANTO ANTÓNIO – 

SUBSÍDIO PARA O ANO DE 2005 -  A Câmara Municipal delibera, por maioria, com 4 votos a favor ( do Sr. 

Presidente e dos Srs. Vereadores Dr. Jorge Manuel dos Santos Simões, António José Ferreira da Graça e Álvaro de 

Almeida Rosa ) e uma abstenção ( do Sr. Vereador Dr. João Paulo Martins Neta ) atribuir ao GRECAS – 

Associação Desportiva Recreativa e Cultural de Santo António o subsídio final no valor total de 30 000,00 € para o 

Plano de Actividades de 2005.------------------------------------------------------------------------------------------------------



  

31 – MARIA LUCÍLIA SILVA – PAGAMENTO DE RAMAL DE ÁGUA EM PRESTAÇÕES – Presente o 

pedido de Maria Lucília Silva, residente na Rua do Cabeço do Barro, Santo António de Vagos, a requerer o 

pagamento do ramal de água em 10 prestações mensais.------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido, sendo o pagamento do ramal pago do 

seguinte modo:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- 1ª Prestação – 111,50 €.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Da 2ª à 10ª prestação – 10,00 €.-------------------------------------------------------------------------------------------

32 – 10ª ALTERAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 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 Plano Plurianual de Investimentos para o ano de 2005 que apresenta tanto nas 

diminuições como nas inscrições o montante de 157 000,00 Euros, 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.---------------- 

33 – 12 ª 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 12ª 

alteração  orçamental  da  despesa  que  apresenta  tanto  nas  diminuições  como  nos  reforços   o  montante  de 

212 000,00 Euros, 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.----------------------------------------------------------------------

34 - DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - A Câmara Municipal tomou conhecimento dos despachos 

efectuados no âmbito das obras particulares no período de 09/09/2005 a 22/09/2005, cuja relação descriminada dos 

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

35 – 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 ÀGUAS RESIDUAIS NA EN. 335, EM SALGUEIRO ” – AUTO DE 

RECEPÇÃO PROVISÓRIA (PARCIAL) – HOMOLOGAÇÃO – Presente o Auto de Recepção Provisória          

( Parcial ) da obra supramencionada, tendo a Câmara Municipal deliberado, por unanimidade, homologá-lo.---------- 

2 – OBRA DE “ CONSTRUÇÃO DO BAIRRO DR. PEDRO GUIMARÃES – 3ª FASE – PRORROGAÇÃO 

DO PRAZO – Seguidamente a Câmara Municipal delibera, por unanimidade, conceder para a obra 

supramencionada, uma prorrogação de prazo 37 dias, de acordo com a informação técnica datada de 16/09/2005.---- 

3 – OBRA DE BENEFICIAÇÃO DA EN 333-1 – PROC. Nº 6.2.2-19/2001 – Presente a informação técnica 

datada de 15/09/2005, a dar a conhecer que na Obra de “ Beneficiação da E.N. 333-1 ” existindo os seguintes 

trabalhos a mais:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- 1 – No valor de 10 035,00 €, resultante da necessidade de garantir uma correcta drenagem das águas 



  

pluviais no cruzamento da EN. 333-1  com a EM 585;--------------------------------------------------------------------------

--------- 2 – No valor de 1 968,00 €, resultante de necessidade de regularizar a zona de estacionamento na Rua da 

Estrada, em Ouca, de modo a permitir um bom acabamento da obra.---------------------------------------------------------

--------- O conjunto das duas propostas de trabalhos a mais atinge o montante  global de 12 003,60 €.------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar os trabalhos a mais referidos no total de 12 003,60 

€, mais IVA.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4 – OBRA DE “ DRENADEM DE ÁGUAS RESIDUAIS NA EN 333-1, NO BOCO E OUCA ”– PROC. Nº 

6.2.2-03/2003 -  Presente a informação técnica datada de 16/08/2005, sobre a obra supramencionada, a qual se dá 

aqui como inteiramente reproduzida e fica anexa à presente acta fotocópia da mesma.------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade aprovar os trabalhos a mais no valor de 61 739,85 €, mais 

IVA e dispensar ao abrigo do nº 3, do artº 45º, do Decreto-lei nº 59/89, de 2 de Março, o estudo, realizado por 

entidade externa independente, previsto na parte final do nº 2, do mesmo artigo.-------------------------------------------   

C – ASSUNTOS DE OBRAS PARTICULARES –  

1 – ALZIRA DE JESUS JULIÃO PEQUENO - INFORMAÇÃO PRÉVIA - PROC. Nº 100/2005 – Presente o 

processo de informação prévia nº 100/2005, de que é requerente Alzira de Jesus Julião Pequeno, residente na Vigia 

que pretende edificar uma moradia unifamiliar, anexos e muros, num terreno que possui no lugar de Vergas.---------

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

datada de 11/08/2005.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 – SUSANA MARIA DOMINGUES ROCHA – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC Nº 42/2005 –  Presente o 

processo de informação prévia nº 42/2005, de que é requerente Susana Maria Domingues Rocha, residente na 

Gafanha da Boa-Hora ,  para construção de moradia de rés do chão, na Gafanha da Boa-Hora.--------------------------

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

datada de 04/08/2005.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3 – DONZÍLIA DE JESUS JULIÃO ANACLETO - INFORMAÇÃO PRÉVIA  – PROC. Nº 111/2005 – 

Presente o processo de informação prévia nº 111/2005, de que é requerente Donzília de Jesus Julião Anacleto, 

residente na Lomba, que requer informação prévia para construção de uma moradia, muros  de vedação e divisão, 

na Lomba.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

4 – MANUEL DORINDO MOREIRA – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC. Nº 91/2005  – Presente o processo 

de informação prévia nº 91/2005, de que é requerente Manuel Dorindo Moreira, residente em Carregosa, que requer 

operação de destaque para construção de moradia em Carregosa.-------------------------------------------------------------

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

de 10/08/2005.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5 – BATATAS EGBERTO & FILHOS, LDA – LICENÇA DE OBRAS – PROC. Nº 150/2005 – Pesente o 

processo de obras  nº 150/2005, de que é requerente a firma Batatas Egberto & Filhos, Ldª, com sede em 

Sanchequias, que  requer licença para construção de uma cabine para motor eléctrico.------------------------------------

--------- A Câmara Municipal  delibera, por unanimidade, autorizar a construção em área agro-florestal inferior a 2 

hectares e deferir o pedido de acordo com a informação técnica datada de 02/09/2005.------------------------------------ 



  

6 – ASSOCIAÇÃO DA CONGREGAÇÃO DE ILHAVO DAS TESTEMUNHAS DE JEOVÁ – LICENÇA 

DE OBRAS – PROCº Nº  211/2003 – ISENÇÃO DE TAXAS DO LICENCIAMENTO – Presente o 

requerimento da Associação supramencionada, a solicitar a isenção das taxas devidas no processo de obras nº 

211/2003, que se destina a edifício de carácter pedagógico e religioso.-------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, conceder a isenção de pagamento das taxas de acordo com 

o artº 88º, nº 2, alínea b) do Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação.---------------------------------------- 

D – DIVERSOS – 

1 – SIMRIA – SANEAMENTO INTEGRADO DOS MUNICÍPIOS DA RIA, SA – ALARGAMENTO AO 

MUNICÍPIO DE CANTANHEDE – Presente o ofício nº 1219/2005, datada de 7/9/05, da SIMRIA – Saneamento 

Integrado dos Municípios da Ria, S.A., a solicitar a posição da Câmara Municipal sobre o alargamento do sistema 

ao Município de Cantanhede.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, emitir parecer favorável ao alargamento do Sistema ao 

Município de Cantanhede.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 E – EXTRAS – 

1 – ANTÓNIO MANUEL VIDA BRANCO NOLASCO – LICENÇA DE RECINTO IMPROVISADO E 

LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO - RATIFICAÇÃO – A Câmara Municipal delibera por unanimidade, 

ratificar os despachos do Sr. Presidente datados de 15/09/2005, que concedeu licença de recinto improvisado e 

licença especial de ruído, para espectáculo com música ao vivo, no Salão Sosense, no dia 24/09/2005.----------------- 

2 – MARIA ISILDA GONÇALVES MENDES – PAGAMENTO DO RAMAL DE ÁGUA EM 

PRESTAÇÕES – Presente o requerimento o requerimento de Maria Isilda Gonçalves Mendes, residente na 

Avenida do Parque de Campismo, lote 8, na Gafanha da Vagueira a solicitar o pagamento do ramal de água da sua 

habitação em 3 prestações, sendo a 1ª e 2ª no valor de 233,45 € e a 3ª no valor de 233,46 €.------------------------------

--------- 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 12,35 horas.------ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  


