
 

 

ACTA Nº 20 

Acta da Reunião Ordinária do dia 14 de Novembro de 2005 

--------- No dia 14 de Novembro de 2005,  pelas quinze horas e dez 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, Profª Albina Maria de Oliveira Rocha, Fernando Ferreira Capela, Engº Vitor Oliveira Santos e 

Dr. Marco António Ferreira Domingues. Assistiu à reunião a  Senhora D. Maria Eugénia Ribeiro Martins Rosa,  

Chefe de Divisão Administrativa..--------------------------------------------------------------------------------------------------

FALTAS E JUSTIFICAÇÃO – Faltou à presente reunião o Sr. Vereador Dr. Manuel Augusto da Silva Frade, 

tendo a Câmara Municipal deliberado, por unanimidade justificar a falta.---------------------------------------------------- 

ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR : - Em virtude da acta da reunião anterior ter sido previamente distribuída a 

todos os membros do Orgão Executivo, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade aprovar a respectiva acta.-  

ORDEM DO DIA 
A - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 

1 – RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA – Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 11 de 

Novembro de 2005, o qual acusa um saldo em dinheiro de 315.394,80 €, a Câmara Municipal dele tomou 

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

2 – LEGISLAÇÃO PUBLICADA – Lei nº 52-A/2005 – Altera o regime relativo a pensões e subvenções dos 

titulares de cargos políticos e regime remuneratório dos titulares dos cargos executivos de autarquias locais.---------- 

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

ORDENAÇÃO – ( 5 AUTOS) – Presentes os autos de notícia , abaixo mencionados, levantados pela Polícia 

Florestal, por motivo dos autores da infracção se encontrarem com fogareiros acesos para confecção de alimentos 

no parque de lazer da Gafanha da Vagueira.--------------------------------------------------------------------------------------

3.1 – Auto de Notícia nº 089/05-F, 4.72, levantado contra Hugo Filipe Tabuaço Rosa, residente em Ervedosa do 

Douro, S. João da Pesqueira;--------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.2 – Auto de Notícia nº 088/05-F, 4.72, levantado contra Fernando Joaquim Cardoso Teixeira, residente em 

Oliveira do Douro, Vila Nova de Gaia;--------------------------------------------------------------------------------------------

3.3 -  Auto de Notícia nº 095/05-F, 4.72, levantado contra Rui José Jesus Moreira, residente em Ilhavo;---------------

3.4 - Auto de Notícia  nº 096/05-F, 4.72, levantado contra Paula Alexandra Barros Soares, residente em Cacia;------

3.5 - Auto de Notícia nº 094/05-F, 4.72, levantado contra Johnny da Cruz Monteiro, residente em Gafanha da 

Nazaré, Ílhavo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

ORDENAÇÃO – (3 AUTOS)  - Presentes os autos de notícia, abaixo mencionados, levantados pela Polícia 

Florestal, por motivo dos autores da  infracção se encontrarem com fogareiros acesos para confecção de alimentos 

no parque de lazer da Gafanha da Vagueira.------------------------------------------------------------------------------------



  

4.1 – Auto de Notícia nº 071/05-F, 4.72, levantado contra Joaquim Sousa da Silva de Jesus, residente em Vila 

Verde, São Martinho, Castelo de Paiva;-------------------------------------------------------------------------------------------

4.2  – Auto de Notícia nº 072/05-F, 4.72, levantado contra Ademar de Oliveira Batista, residente em Cabeço da 

Igreja, Aguada de Cima, Águeda;---------------------------------------------------------------------------------------------------

4.3 – Auto de Notícia nº 073/05-F, 4.72, levantado contra Sérgio Paulo Carvalhais Ribeiro, residente no lugar de 

Pedras Altas, Torrados, Felgueiras.-------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

ORDENAÇÃO – (3 AUTOS)  -Presentes os autos de notícia, abaixo mencionados, levantados pela Polícia 

Florestal, por motivo dos autores da infracção se encontrarem com fogareiros acesos para confecção de alimentos 

no parque de lazer da Gafanha da Vagueira.--------------------------------------------------------------------------------------

5.1 – Auto de Notícia nº 078/05-F, 4.72, levantado contra Jorge Manuel da Cruz Souto Gaspar, residente na 

Gafanha da Nazaré;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.2 – Auto de  Notícia nº 077/05-F, 4.72, levantado contra António Vaz Fernandes, residente em Colmeal da Torre, 

Belmonte;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.3 – Auto de Notícia nº 075/05-F, 4.72, levantado contra Paulo Renato Dinis Maio, residente em Vilar, Aveiro.-----

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

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

6 – GUARGA NACIONAL REPUBLICANA – AUTO DE NOTÍCIA DE CONTRA-ORDENAÇÃO – 

Presente o auto de notícia de contra-ordenação nº 25/PG-V/05, levantado pela Guarda Nacional Republicana de 

Vagos, contra Humberto Lopes Martins, residente em Aveiro, explorador do estabelecimento comercial 

denominado  Barbaridades, sito em Vagos, em virtude do referido estabelecimento se encontrar a funcionar com 

fins lucrativos, venda de bebidas ao público, sem possuir licença de utilização para serviços de restauração ou 

bebidas.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

--------- 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 – 

Presente o auto de notícia de contra-ordenação nº 27/PG-V/05, levantado pela Guarda Nacional Republicana de 

Vagos, contra Humberto Lopes Martins, residente em Aveiro, explorador do estabelecimento comercial 

denominado Barbaridades, sito em Vagos, em virtude do referido estabelecimento se encontrar a funcionar para 

além do horário de funcionamento.-------------------------------------------------------------------------------------------------

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

nomeado, DR. Pedro Samagaio.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Presente o auto de notícia de contra-ordenação nº 26/PG-V/05, levantado pela Guarda Nacional Republicana de 

Vagos, contra Joaquim de Jesus Miranda, residente em Parreira, Travanca, Santa Maria da Feira, por proceder à 

descarga de resíduos sólidos (entulho) numa propriedade junto às bombas de combustível da Redil, na E.M. 593 – 

Vagos/Vagueira.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



  

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

identificarem na Planta de Condicionantes do P.D.M. o local da infracção.--------------------------------------------------

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

Presente o auto de notícia de contra-ordenação nº 5217/281PG-V/05, levantado pela Guarda Nacional Republicana 

de Vagos, contra Carla Sofia de Jesus Cunha, residente em Gafanha D’Aquém, Ilhavo, exploradora do 

estabelecimento comercial denominado “ Bar Guarany ”, sito em Vagos, em virtude do referido estabelecimento se 

encontrar a funcionar para além do seu período de funcionamento.-----------------------------------------------------------

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

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

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

Presente o auto de notícia de contra-ordenação nº 148/05, levantado pela Equipa de Protecção da Natureza e 

Ambiente da Guarda Nacional Republicana de Aveiro, contra Pedro Miguel da Rocha Cipriano, residente na 

Lomba, por proceder à extracção de inertes (areia) no Lombomeão.----------------------------------------------------------

--------- Presente também a informação da Fiscalização Municipal a qual dá a conhecer que a área da extracção se 

localiza em áreas RAN e REN, na planta de condicionantes do P.D.M..------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade remeter o auto às entidades com competência para 

instrução do processo, designadamente DRABL  e CCDRC.-------------------------------------------------------------------

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

Presente o auto de notícia de contra-ordenação nº 170/05, levantado pela Equipa de Protecção da Natureza e 

Ambiente da Guarda Nacional Republicana de Aveiro, contra Sérgio Miguel Mota Cunha, residente em Costa do 

Valado, Oliveirinha, Aveiro, por proceder à extracção de inertes (areia), no Boco, junto à passagem superior da “ A 

17 ”.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Presente também a informação do Departamento de Urbanismo que dá a conhecer que a área de extracção 

se localiza em área de RAN, na planta de condicionantes do P.D.M..---------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade remeter o auto à entidade com competência para instrução 

do processo, à D.R.A.B.L.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Presente o auto de notícia de contra-ordenação nº 82/05, levantado pela Equipa de Protecção da Natureza e 

Ambiente, da Guarda Nacional Republicana de Aveiro, levantado contra a firma Braga & Fernandes, com sede em 

Salgueiro, por proceder à exploração de inertes no lugar de Lavandeira, Soza, sem possuir licença de exploração.---

--------- Presente a informação do Departamento de Urbanismo, informando que a referida firma possui, para o 

local, licença de exploração válida até 04/01/2006.------------------------------------------------------------------------------

--------- Em face da existência da licença de exploração e do respectivo pedido de prorrogação entregues dentro do 

prazo, a Câmara Municipal delibera, por unanimidade, arquivar o presente auto.-------------------------------------------

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

Presente o auto de notícia de contra-ordenação nº 277/2005 levantado pela Equipa de Protecção da Natureza e 

Ambiente, da Guarda Nacional Republicana  de Aveiro, contra Albina Maria da Rocha Gonçalves Costa, residente 

em Ouca, em virtude de possuir uma vacaria ilegal, sita no referido lugar de Ouca, a qual se encontra a funcionar 

sem possuir licença de exploração.-------------------------------------------------------------------------------------------------



  

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

da vacaria na planta de condicionantes do P.D.M. de Vagos.-------------------------------------------------------------------

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

Presente o auto de notícia de contra-ordenação nº 236/05, levantado pela Equipa de Protecção da Natureza e 

Ambiente, da Guarda Nacional Republicana de Aveiro, contra António Manuel Calisto Frade, residente em Calvão, 

Vagos, por proceder à exploração de inertes (areia), no lugar de Corgo, Calvão, sem possuir licença de exploração.-

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, remeter o auto à Fiscalização para localizar na planta de 

condicionantes do P.D.M. o local da infracção.-----------------------------------------------------------------------------------

15 –  GUARDA  NACIONAL  REPUBLICA  –  AUTO DE NOTÍCIA DE CONTRA-ORDENAÇÃO- 

Presente o auto de notícia de contra-ordenação nº 121/05, levantado pela Equipa de Protecção da Natureza e 

Ambiente, da Guarda Nacional Republicana de Aveiro, contra Fernando José Nunes Panela, residente em Vagos, 

proprietário de uma fábrica de mármores denominada “Tecnomármores”, sita em Salgueiro, por se verificar que a 

referida fábrica se encontra em funcionamento sem possuir licença de exploração.----------------------------------------- 

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

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

16 – DIRECÇÃO REGIONAL DA AGRICULTURA DA BEIRA LITORAL – AUTO DE NOTÍCIA DE 

CONTRA-ORDENAÇÃO – Presente o ofício da Direcção de Serviços de Fiscalização Controlo Qualidade 

Alimentar, da Direcção Regional da Agricultura da Beira Litoral, que anexa auto de notícia levantado contra 

Natália da Silva Lusitano Rodrigues, residente em Vilarinho do Bairro, Anadia, exploradora do estabelecimento de 

Restauração e Bar, sito no Parque de Campismo da Vagueira, por o referido estabelecimento se encontrar em 

funcionamento sem que possua licença de utilização.---------------------------------------------------------------------------

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

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

17 – INSPECÇÃO-GERAL DAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS – AUTO DE NOTÍCIA DE CONTRA-

ORDENAÇÃO – Presente o ofício da Inspecção Geral das Actividades Económicas (IGAE) que remete o auto de 

notícia levantado contra Fernando Sequeira Rodrigues Pinheiro, explorador do estabelecimento de Snack-bar “ El 

Caribe ”, sito na Praia da Vagueira, por falta de livro de reclamações.-------------------------------------------------------- 

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

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

18 – INSPECÇÃO-GERAL DAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS – AUTO DE NOTÍCIA DE CONTRA-

ORDENAÇÃO – Presente o ofício da Inspecção Geral das Actividades Económicas (IGAE) que remete auto de 

notícia levantado contra Vagueira-Bar-Actividades Hoteleiras, Ldª, com sede em Praia da Vagueira, por o 

estabelecimento denominado “Café Pica-Pau”, sito na referida localidade, não possuir licença de utilização para 

estabelecimento de Restauração e Cafetaria.--------------------------------------------------------------------------------------

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

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

19 – IRMÃOS SIMÕES DE JESUS, LDA – LICENÇA DE OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA – A Câmara 

Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido formulado pela firma Irmãos Simões de Jesus, Ldª, 

proprietária do estabelecimento denominado “Caribe”, sito em Vagos, que requereu a renovação da licença de 



  

ocupação da via pública, para o ano de 2005.-------------------------------------------------------------------------------------

20 – POSTO DE TURISMO DA VAGUEIRA – CONTRATO DE ARRENDAMENTO – Presente o ofício de 

João Manuel Caramonete Bilelo, proprietário da fracção arrendada à Câmara Municipal para instalação do Posto de 

Turismo da Vagueira, no qual solicita informação sobre a intenção da renovação do contrato por parte da 

Autarquia.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, informar que não pretende efectuar a renovação do 

contrato de arrendamento e que procederá de imediato, à retirada de todo o material existente na fracção arrendada-   

21 – REGIÃO DE TURISMO DA ROTA DA LUZ – REPRESENTANTE DA CÂMARA MUNICIPAL NA 

COMISSÃO REGIONAL DA REGIÃO DE TURISMO DA ROTA DA LUZ – A Câmara Municipal delibera, 

por unanimidade, designar como seu representante na Comissão Regional da Região de Turismo da Rota da Luz o 

Sr. Vereador Dr. Carlos Manuel Simões das Neves. ----------------------------------------------------------------------------

22 – ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA RIA – REPRESENTANTE DO MUNICÍPIO NA 

ASSEMBLEIA INTERMUNICIPAL – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, designar como 

representantes da Autarquia na Assembleia Intermunicipal da Associação de Municípios da Ria, o Sr. Presidente da 

Câmara Dr. Rui Miguel Rocha da Cruz e o Sr. Vereador Dr. Carlos Manuel Simões das Neves.-------------------------

23 – COMISSÃO DE PROTECÇÃO A CRIANÇAS E JOVENS DE VAGOS – REPRESENTANTE DO 

MUNICÍPIO NA COMISSÃO – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, designar como representante da 

Autarquia na Comissão de Protecção a Crianças e Jovens a Srª Vereadora Drª Albina Maria de Oliveira Rocha.------

24 – CONCURSO INTERNO DE ACESSO LIMITADO, PARA PROVIMENTO DE UM LUGAR DE 

TÉCNICO SUPERIOR ACESSOR PRINCIPAL, DA CARREIRA DE MÉDICO VETERINÁRIO DO 

GRUPO DE PESSOAL TÉCNICO SUPERIOR – HOMOLOGAÇÃO DA ACTA QUE CONTÉM A LISTA 

DE CLASSIFICAÇÃO FINAL – Presente a acta de Juri do concurso mencionado em epígrafe, que inclui a lista 

de classificação final, propondo a seguinte classificação para o único candidato concorrente:----------------------------

--------- Rui Jorge Aires dos Santos – 19,13 valores.-----------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal, após votação por escrutíneo secreto, delibera por unanimidade, homologar a lista de 

classificação e aprovar a referida acta.---------------------------------------------------------------------------------------------

25 – JUNTA DE FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO DE VAGOS – PEDIDO DE SUBSÍDIO –  A Câmara 

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

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

26 -  JUNTA DE FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO DE VAGOS – PEDIDO DE SUBSÍDIO –  A Câmara  

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

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

27- JUNTA DE FREGUESIA DE SANTO ANDRÉ DE VAGOS – PEDIDO DE SUBSÍDIO –  A Câmara 

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

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

28 – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES – XV CONGRESSO DA ANMP – 

PARTICIPAÇÃO DAS COLECTIVIDADES TERRITORIAIS DOS PALOP GEMINADAS COM 

CÂMARAS MUNICIPAIS DE PORTUGAL – Presente o ofício nº 638-DL, datado de 11/10/2005, da A.N.M.P. 

a solicitar apoio logístico à deslocação das Colectividades Territoriais dos PALOP geminadas com a Câmara 



  

Municipal, que participam no XV Congresso da Associação, a realizar nos dias 9 e 10 de Dezembro de 2005.--------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, informar que não tem possibilidades de comparticipar nas 

despesas.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29 – ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE SANTO ANDRÉ – PEDIDO DE SUBSÍDIO - A 

Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, retirar este Ponto da Ordem de Trabalhos, por necessitar de 

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

30 – RANCHO FOLCLÓRICO ROSAS BRANCAS – PEDIDO DE SUBSÍDIO- Presente o ofício de Rancho 

Folclórico Rosas Brancas, de Salgueiro, a solicitar a atribuição de um subsídio destinado a comparticipar as 

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

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir um subsídio na importância de 1 500,00 €.---------- 

31 -  FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE SANTA CATARINA – PEDIDO DE 

SUBSÍDIO - A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, retirar este Ponto da Ordem de Trabalhos, por 

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

32 – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VAGOS – PEDIDO DE SUBSÍDIO PARA AQUISIÇÃO DE 

MÁQUINA DE BRAILLE E PAPEL ADEQUADO À MESMA – Presente o ofício nº 2383, datado de 25/10/05, 

do Agrupamento de Escolas de Vagos, a solicitar atribuição de um subsídio destinado à aquisição de uma máquina 

de Braille e papel adequado à mesma, para ser utilizado por uma aluna invisual da EB nº 1 da Vigia.-------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir um subsídio na importância de 150,00 €.------------ 

33 – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VAGOS – PEDIDO DE SUBSÍDIO PARA SISTEMA DE 

GESTÃO INTEGRADA DA ESCOLA BÁSICA 2/3 DR. JOÃO ROCHA (Pai) – Presente o ofício nº 2022, 

datado de 21/09/05, a solicitar a atribuição de um subsídio para comparticipar a implementação de “ Sistema 

Integrado da Escola”.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 2 500,00€.------------------

34 – COLÉGIO NOSSA SENHORA DA APRESENTAÇÃO DE CALVÃO – PEDIDO DE SUBSÍDIO – 57º 

JOGOS INTERNACIONAIS DA FISEC – Presente o ofício do Colégio Nossa Senhora da Apresentação de 

Calvão, a solicitar a atribuição de um subsídio destinado a custear as despesas de deslocação da Equipa Juvenil 

Feminina do Colégio que se sagrou Campeã Nacional de Basquetebol na competição de Desporto Escolar, nos 57º 

Jogos Internacionais da FISEC, que se realizaram em Madrid.-----------------------------------------------------------------

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir um subsídio na importância de 2 500,00€.----------- 

35 - FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE CALVÃO – PEDIDO DE SUBSÍDIO – 

OBRAS DE REPARAÇÃO DA IGREJA - A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, retirar este Ponto 

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

 36 – CENTRO PAROQUIAL DE CALVÃO – PEDIDO DE SUBSÍDIO PARA TRANSPORTE DE 

CRIANÇAS - A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, retirar este Ponto da Ordem de Trabalhos, por 

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

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

SUBSÍDIO -  A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, retirar este Ponto da Ordem de Trabalhos, por 

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



  

38 – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES – ENVIO DE MATERIAL 

CIRCULANTE E SINALIZAÇÃO PARA SÃO TOMÉ E PRINCIPE – PEDIDO DE SUBSÍDIO – Presente o 

ofício nº 646/7/DL, datado de 18/10/05, a solicitar a atribuição de um subsídio destinado ao pagamento das 

despesas de envio de material circulante e sinalização para S. Tomé e Príncipe.--------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, informar da impossibilidade de comparticipar o envio do 

equipamento.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

39 – ESTABELECIMENTO PRISIONAL DE PINHEIRO DA CRUZ – PEDIDO DE SUBSÍDIO – Presente o 

ofício remetido pela Comissão de Reclusos do Estabelecimento Prisional mencionado em epígrafe, a solicitar a 

atribuição de um subsídio, destinado à realização da Festa de Natal dos reclusos.------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, informar da impossibilidade de atribuir o subsídio 

solicitado, por dificuldades financeiras.--------------------------------------------------------------------------------------------  

40 – SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE VAGOS – AULAS DE INGLÊS DO 1º CICLO DO ENSINO 

BÁSICO – ENCARGO COM O TRANSPORTE DAS CRIANÇAS QUE FREQUENTAM O 3º E 4º ANOS 

DO 1º CICLO E FREQUENTAM O ATL DA INSTITUIÇÃO - A Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, retirar este Ponto da Ordem de Trabalhos, por necessitar de esclarecimentos adicionais.-----------------

41 – MOTA PASTAS CERÂMICAS, S. A – AVERBAMENTO DO CONTRATO PROMESSA DE 

COMPRA E VENDA DOS LOTES 4 E 5 DA ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS – Presente o ofício da Firma 

Mota Pastas Cerâmicas, S. A., com sede na Zona Industrial de Vagos, nos lotes 4 e 5 da referida Zona Industrial, 

que anexa requerimento a solicitar o averbamento do contrato promessa celebrado com a firma “ Sopal – Sociedade 

de Plásticos, Ldª ” em 15 de Novembro de 1999, para nome da referida firma Mota Pastas Cerâmicas, Ldª.-----------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, autorizar averbamento do contrato promessa.----------------

42 – PAULO JORGE COVA DE ALMEIDA – LICENÇA DE DIVERTIMENTO PÚBLICO E LICENÇA 

ESPECIAL DE RUÍDO – RATIFICAÇÃO – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ratificar os 

despachos do Sr. Vice-Presidente da Câmara, Dr. Carlos Manuel Simões das Neves, datado de 08/11/2005, que 

autorizaram a realização de um arraial e bailes nos dias 11, 12 e 13 de Novembro de 2005, no Largo da casa do 

Povo de Ouca, bem como a respectiva licença especial de ruído para os dias 11 e 12 do corrente mês.------------------

--------- O pedido foi formulado por Paulo Jorge Cova de Almeida, residente em Ouca, Presidente da Comissão de 

Festas em honra de S. Martinho.----------------------------------------------------------------------------------------------------

43 – VALDEMAR DE JESUS FREIRE – LICENÇA DE DIVERTIMENTO PÚBLICO E LICENÇA 

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

Valdemar de Jesus Freire, residente em Santo André, mordomo da Comissão de Festas de Santo André, que 

requereu licença de divertimento público (arraial e bailes) a realizar nos dias 30/11 e 1 e 2/12/2005, no Largo da 

Igreja de Santo André, bem como a respectiva licença especial de ruído.----------------------------------------------------

--------- Mais foi deliberado, unanimemente, dar conhecimento à G.N.R de Vagos.----------------------------------------

44 – ALEXANDRE JOSÉ CAETANO FRANCISCO – LICENÇA  DE RECINTO IMPROVISADO  E 

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

formulado por Alexandre José Caetano Francisco, residente na Costa do Valado, Aveiro, que requereu licença  de 

recinto  improvisado para realizar nos dias 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 e 26/11/2005, espectáculos com música gravada, 

no seu estabelecimento de Snack-Bar e Restaurante denominado “ Campo Grande ”, sito em Salgueiro, bem como a 



  

respectiva licença especial de ruído.------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Mais foi deliberado, unanimemente, dar conhecimento à G.N.R. de Vagos.---------------------------------------- 

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

REALIZAR PROVA DESPORTIVA – Presente o requerimento apresentado por Carlos Miguel Martins e Silva e 

Fernando de Jesus Simões, residente em Sanchequias e Vergas do Sul, respectivamente, requerendo licença para 

realizarem uma prova desportiva, rally com motas, no lugar de Sanchequias, no dia 4/12/2005, das 9,00 às 20,00 

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

--------- A Câmara Municipal de Vagos delibera, por unanimidade, deferir o pedido e dar conhecimento à G.N.R. de 

Vagos da realização do evento.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

46 – VAGOS-SOL – ACTIVIDADES HOTELEIRAS, LDA – LICENÇA DE RECINTO IMPROVISADO E 

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

formulado pela firma Vagos-Sol, Actividades Hoteleiras, Ldª, que requereu licença de instalação e funcionamento 

de recinto improvisado, para realizar no “ Restaurante Ibérico ”, sito na Zona Industrial de Vagos, espectáculos de 

música ao vivo nos dias 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 e 31/12/2005, bem como as respectivas licenças de ruído.-----

--------- Mais foi deliberado, por unanimidade, dar conhecimento à G. N.R. de Vagos.------------------------------------

47 – FERNANDO SEQUEIRA RODRIGUES PINHEIRO – LICENÇA DE RECINTO IMPROVISADO E 

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

ratificar o despacho do Sr. Presidente  datado de 15/09/2005, que deferiu o pedido apresentado por Fernando 

Sequeira Rodrigues Pinheiro, residente em Vagos para no seu estabelecimento de Snack-bar denominado “ El 

Caribe ”, sito na Praia da Vagueira, efectuar espectáculos de música ao vivo nos dias 24/09 e 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 

28 e 29/10/2005, bem como a respectiva licença especial de ruído.---------------------------------------------------------

48 – OK-BAZAR – COMÉRCIO GERAL, S.A. – HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE 

ESTABECIMENTO -  A Câmara Municipal, delibera,  por  unanimidade, deferir  o  pedido formulado pela firma  

Ok-Bazar – Comércio Geral, S. A., que requereu horário de funcionamento das  09,00 horas às 21,00 horas, durante 

os meses de Novembro e Dezembro de 2005, para o seu estabelecimento de “ Supermercado Modelo ”, sito em 

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

49 – ALEXANDRE JOSÉ CAETANO FRANCISCO – HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE 

ESTABELECIMENTO – A Câmara Municipal, delibera, por unanimidade, deferir o pedido formulado por 

Alexandre José Caetano Francisco, que requereu horário de funcionamento das 09,00 horas às 04,00 horas do dia 

seguinte, ás sextas-feiras, sábados e domingos até 31.12.2005, para o seu estabelecimento de Snack-bar e 

Restaurante “ Campo Grande ”, sito em Salgueiro.------------------------------------------------------------------------------

50 – MIGUEL ÂNGELO NOGUEIRA FERREIRA – INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE – Tendo em conta 

a deliberação da Câmara Municipal do dia 22/10/2004, que de acordo com o parecer do Jurista da Câmara 

Municipal, deliberou notificar o Sr. Miguel Ângelo Nogueira Ferreira, na pessoa  do seu mandatário Dr. Armindo 

Matias, da intenção de indeferir o seu pedido de indemnização pelo acidente ocorrido em Julho de 2004, na Rua 

Principal da Gafanha da Boa-Hora, e não tendo o interessado se pronunciado nos termos dos artºs 100º e 101º do 

C.P.A., a Câmara Municipal delibera, por unanimidade, indeferir o seu pedido.--------------------------------------------

51 – VITOR MANUEL FERREIRA MARQUES – INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE – Tendo em conta a 

deliberação da Câmara Municipal do dia 11 de março de 2005, que de acordo com o parecer do jurista da Câmara 



  

Municipal, deliberou notificar o Sr. Vitor Manuel Ferreira Marques, na pessoa do seu mandatário Dr. Pedro 

Pidwell, da intenção de não pagar a indemnização solicitada, pelo acidente ocorrido em Julho de 2004, quando 

circulava na Rua principal, em Ouca, e não tendo o interessado se pronunciado nos termos dos artºs 100º  e 101º do 

C.P.A., a Câmara Municipal delibera, por unanimidade, indeferir o pedido.-------------------------------------------------

52 – EPADRV – ESCOLA PROFISSIONAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DE 

VAGOS – PROGRAMA ECO-ESCOLAS – RATIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO RECONHECENDO A 

IMPORTÂNCIA DO PROGRAMA – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ratificar a Declaração 

subscrita pelo Sr. Presidente no dia 19 de Outubro de 2005, onde declara reconhecer a importância da inscrição da 

EPADRV no programa Eco-Escolas.-----------------------------------------------------------------------------------------------

53 – CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE CALVÃO – RATIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE 

PARCERIA NO PROGRAMA DE APOIO INTEGRADO A IDOSOS – PAII – A Câmara Municipal delibera, 

por unanimidade, ratificar a “ Declaração de Parceria ” subscrita pelo Sr. Presidente da Câmara no dia 30 de 

Setembro de 2005, onde declara a disponibilidade da Autarquia para integrar o grupo de parceiros com a 

intervenção em termos globais, na prestação da colaboração com vista  ao adequado desenvolvimento da execução 

do projecto “ Mais Vida ”, cuja entidade promotora é o Centro Social e Paroquial de Calvão.---------------------------

54  -  ROBLE AZUL – EDITORES, LDA – PUBLICAÇÃO DO LIVRO “ AS VINHAS DA MEMÓRIA ” 

DO AUTOR ARMOR PIRES MOTA – PEDIDO DE AQUISIÇÃO DE LIVROS – A Câmara Municipal, 

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

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

55 – BRASILINO GODINHO – PUBLICAÇÃO DO LIVRO “ A QUINTA LUSITANA ” – APOIO 

FINANCEIRO PARA EDIÇÃO DA OBRA COM AQUISIÇÃO DE LIVROS - A Câmara Municipal, 

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

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

56 – ALTERAÇÕES AO ORÇAMENTO DA DESPESA – RATIFICAÇÃO ------------------------------------------

--------- 13ª - ALTERAÇÃO – 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 13ª alteração ao orçamento da despesa para o ano de 2005 que apresenta tanto nas 

inscrições como nas anulações o montante de 176 000,00 €, documento constituído por duas folhas, 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.----------------- 

--------- 14ª - ALTERAÇÃO – 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 13ª alteração ao orçamento da despesa para o ano de 2005 que apresenta tanto nas 

inscrições como nas anulações o montante de 351 000,00 €, documento constituído por duas folhas, 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.----------------- 



  

57 – ALTERAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS – RATIFICAÇÃO--------------------

--------- 11ª ALTERAÇÃO -  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 11ª alteração ao plano plurianual de investimentos para o ano de 2005 que apresenta tanto 

nas inscrições como nas anulações o montante de 105 000,00 €, 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.----------------- 

--------- 12ª ALTERAÇÃO -  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 11ª alteração ao plano plurianual de investimentos para o ano de 2005 que apresenta tanto 

nas inscrições como nas anulações o montante de 20 000,00 €, 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.----------------- 

58 – FACTURAS/RECIDO DE ÁGUA – ARQUIVAMENTO ------------------------------------------------------------

--------- Atendendo os seguintes factos:-------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- 1º - Constam dos Serviços Municipais o fornecimento e cobrança de água de vários processos de facturas 

em contencioso, que se vêm arrastando desde 1998.-----------------------------------------------------------------------------

--------- 2º - Após várias tentativas de cobrança extrajudicial as mesmas não foram cobradas.----------------------------

--------- 3º - As despesas com a cobrança judicial das mesmas importâncias, para a Autarquia, são um valor superior 

ao montante em dívida, sem quaisquer garantias de localização do consumidor em incumprimento e da efectiva 

cobrança da respectiva factura.------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- 4º - Por outro lado, o seu elevado número e continuo adiamento da sua cobrança, tem criado dificuldades ao 

próprio serviço de cobrança.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Nestes termos delibera a Câmara Municipal, por unanimidade, aprovar o seguinte:------------------------------

--------- Arquivar os processos, em contencioso administrativo de todas as facturas até ao ano de 2004, inclusivé, 

salvo os casos em que haja continuação do fornecimento no corrente ano, que não ultrapassem o valor de 100,00 € 

condicionando o seu arquivamento à verificação por parte dos serviços administrativos e operacionais do seguinte:-

----------- a) – Verificação de que o contador foi retirado;-----------------------------------------------------------------------

----------- b) – Constituição de um ficheiro actualizado de onde constem os montantes em dívida com o objectivo de 

poder ser cobrado se e quando o consumidor em incumprimento vier a requerer uma ligação de abastecimento de 

água em qualquer prédio da área geográfica do Município de Vagos.---------------------------------------------------------

--------- c) – Fiscalização do estado de operacionalidade dos ramais que foram objecto de corte, de restabelecimento 

e retirada dos contadores.------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

59 – HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS NA ÉPOCA DE NATAL – 

Seguidamente a Câmara Municipal delibera, por unanimidade, que os estabelecimentos comerciais, da área do 

Minicípio, estejam abertos todos os dias da semana, das 8,00 às 24,00 horas, durante a época de Natal e Ano Novo, 

( mês de Dezembro) sem prejuízo daqueles que possuam horário de duração superior.------------------------------------



  

--------- Mais foi deliberado, unanimemente, afixar editais.---------------------------------------------------------------------

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

efectuados no âmbito das obras particulares no período de 23/09/2005 a 11/11/2005, cuja relação discriminada dos 

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

61 – 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.-------------------------------------------------- 

5 B – OBRAS MUNICIPAIS 

1 – DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS NA EN 335, EM SALGUEIRO (REABILITAÇÃO DO 

EMISSÁRIO EM1) – PROC. 6.2.2-15/2004 – TRABALHOS A MAIS – Presente a informação técnica datada 

de 03/08/2005 que dá a conhecer que na obra supramencionada há necessidade de executar uma laje de betão 

armado, na parte superior das câmaras de visita, de modo a evitar possíveis assentamentos, sendo os referidos 

trabalhos no valor de 7 425,00 €.----------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar os trabalhos a mais no valor de 7 425,00€, mais 

IVA, bem como dispensar o estudo realizado por entidade externa independente ao abrigo do nº 3, do artº 45º, do 

Decreto-Lei nº 59/99, de 2 de Março.----------------------------------------------------------------------------------------------

2 – DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS NA EN 335, EM SALGUEIRO (REABILITAÇÃO DO 

EMISSÁRIO EM1) – PROC.6.2.2-15/2004 – TRABALHOS A MAIS – Presente a informação técnica datada de 

26/09/2004, que dá a conhecer que na obra supramencionada, por erro de medição do mapa de trabalhos, existem 

trabalhos a mais no valor de 1 995,98 €.-------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar os trabalhos a mais no valor de 1 995,98 €, mais 

IVA, bem como dispensar o estudo realizado por entidade externa independente ao abrigo do nº 3, do artº 45º, do 

Decreto-Lei nº 59/99, de 2 de Março.----------------------------------------------------------------------------------------------

3 – CONSTRUÇÃO DO RESERVATÓRIO DO COVÃO DO LOBO E CONDUTA ADUTORA – PROC. 

6.2.2-06/2002 – TRABALHOS A MAIS – Presente a informação técnica datada de 18/10/05, que dá a conhecer 

que na obra supramencionada, existem trabalhos a mais no valor de 13 617,00 €, devidos a aplicação dos rufos em 

zinco.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar os trabalhos a mais no valor de 13 617,00 €, mais 

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

4 – AMPLIAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DA ESCOLA PRÉ-PRIMÁRIA DE SANTA CATARINA – PROC. 

6.2.2-08/2004 – APROVAÇÃO DA CONTA FINAL DA EMPREITADA – Presente a conta final da empreitada 

supramencionada, tendo a Câmara Municipal deliberado, por unanimidade, homologá-la.--------------------------------

5 – PRÉ-PRIMÁRIA DE COVÃO DO LOBO – PROC. 6.2.2-09/2004 – APROVAÇÃO DA CONTA FINAL 

DA EMPREITADA – Presente a conta final da empreitada supramencionada, tendo a Câmara Municipal 

deliberado, por unanimidade, homologá-la.---------------------------------------------------------------------------------------

6 – DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E PLUVIAIS EM VAGOS – PROC. 6.2.2-23/2004 – 

APROVAÇÃO DA CONTA FINAL DA EMPREITADA – Presente a conta final da empreitada 

supramencionada, tendo a Câmara Municipal deliberado, por unanimidade, homologá-la.--------------------------------

7 – CONCEPÇÃO/CONSTRUÇÃO DO PONTÃO DO VALE, EM PONTE DE VAGOS – PROC. 6.2.2 – 

06/2003 – APROVAÇÃO DA CONTA FINAL DA EMPREITADA – Presente a conta final da empreitada 



  

supramencionada, tendo a Câmara Municipal deliberado, por unanimidade, homologá-la.--------------------------------

8 – PRÉ-PRIMÁRIA DE COVÃO DO LOBO – PROC. 6.2.2-09/2004 – AUTO DE RECEPÇÃO 

PROVISÓRIA – Presente o auto de recepção provisória da obra mencionada em epígrafe, a Câmara Municipal 

delibera, por unanimidade, aprovar o auto de recepção .------------------------------------------------------------------------

9 – CONCEPÇÃO/CONSTRUÇÃO DO PONTÃO DO VALE, EM PONTE DE VAGOS – PROC. 6.2.2 –

06/2003 – AUTO DE RECEPÇÃO PROVISÓRIA – Presente o auto de recepção provisória da obra mencionada 

em epígrafe, a Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o auto de recepção.-------------------------------

10 – REQUALIFICAÇÃO URBANA DO BAIRRO DA CORREDOURA – PROC. 6.2.2-20/2004 – PLANO 

DE SEGURANÇA E SAÚDE – FASE DE OBRA – Presente o “Plano de Segurança e Saúde” da obra 

mencionada em epígrafe.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal, delibera, por unanimidade, aprovar o referido Plano, de acordo com a informação 

técnica.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11 – EMPREITADAS DE OBRAS PÚBLICAS – DL Nº 59/99 DE 2 DE MARÇO- COMISSÕES DE 

ACOMPANHAMENTO – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente, 

datado de 31/10/2005, que aprovou a constituição das “ Comissões de Acompanhamento”, com referência aos 

processos de concursos públicos de empreitadas de obras públicas, a saber:-------------------------------------------------

--------- Comissão de abertura de concurso;---------------------------------------------------------------------------------------

--------- Comissão de análise das propostas.--------------------------------------------------------------------------------------- 

C – OBRAS PARTICULARES 

1 – SANDRA ISABEL DE ALMEIDA CLARO – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC. Nº 7/2005 – Presente o 

processo de informação prévia nº 7/2005, de que é requerente Sandra Isabel de Almeida Claro, residente em Vagos, 

que solicita informação sobre a construção de moradia, anexos e muros em Ouca.-----------------------------------------

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

datada de 4/10/2005.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2 – SÉRGIO PAULO ALVES DA SILVA – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC. Nº 12/2005 – Presente o 

processo de informação prévia nº 12/2005, de que é requerente Sérgio Paulo Alves  da Silva, residente em 

Salgueiro, que solicita informação sobre a construção de moradia em Salgueiro.-------------------------------------------

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

datada de 11/03/2005.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 – MANUEL DA SILVA CAMPOLARGO – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC. Nº 13/2005 – Presente o 

processo de informação prévia nº 13/2005, de que é requerente Manuel da Silva Campolargo, residente em Ponte de 

Vagos, que solicita informação para proceder a alterações no seu imóvel comercial, sito em Ponte de Vagos.---------

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

datada de 03/10/2005 e do parecer do Veterinário Municipal datado de 26/10/2005.---------------------------------------  

4 – VITOR JORGE SANTOS SILVA – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROCº 28/2004 – Presente o processo de 

informação prévia nº 28/2004, de que é requerente Vitor Jorge Santos Silva, residente em Vagos, que solicita 

informação prévia sobre construção de moradia, em Soza.--------------------------------------------------------------------- 

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

datada de 07/10/2005.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



  

5 – JÚLIO SILVESTRE DE JESUS ALMEIDA – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROCº 29/2005 – Presente o 

processo de informação prévia nº 29/2005, de que é requerente Júlio Silvestre de Jesus Almeida , residente em 

Ouca, que solicita informação prévia sobre construção de moradia e respectivo destaque, em Ouca.--------------------

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

05/04/2005, devendo ser efectuada comunicação ao comproprietário do terreno. Mais foi deliberado, 

unanimemente, prescindir da apresentação de certidão de registo do prédio na Conservatória do Registo Predial.-----

6 – JOSÉ MANUEL DA CRUZ SANTOS – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROCº 35/2005 – Presente o 

processo de informação prévia nº 35/2005, de que é requerente José Manuel da Cruz Santos, residente em Chousa, 

Covão do Lobo, que solicita informação prévia sobre construção de moradia e anexos com destaque, num terreno 

sito em Fonte do Grou, da dita freguesia.------------------------------------------------------------------------------------------

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

datada de 06/04/2005, devendo ser efectuada comunicação ao comproprietário do terreno.-------------------------------

7 – MARIA DE LURDES DE PINHO MIRASSOL – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROCº 77/2005 – A 

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

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

8 – ANTÓNIO MANUEL DOS SANTOS VIEIRA – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROCº 90/2005 – Presente o 

processo de informação prévia nº 90/2005, de que é requerente António Manuel dos Santos Vieira, residente em 

Ilhavo, que solicita informação prévia para construção de uma moradia em Lavandeira.----------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido nas condições das informações técnicas 

datadas de 04/07/2005 e 21/09/2005. Mais delibera a Câmara Municipal autorizar a construção em área agro-

florestal inferior a 2 hectares.--------------------------------------------------------------------------------------------------------  

9 – MARIA ELIZABETE DOMINGUES VALENTE DA ROCHA – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROCº 

93/2005 – Presente o processo de informação prévia nº 93/2005, de que é requerente Maria Elizabete Domingues 

Valente da Rocha, residente em Vagos, que solicita informação prévia para alteração de um armazém em habitação 

em Vagos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido nas condições das informações técnicas 

datadas de 28/09/2005.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10 – JOÃO BRANQUINHO GÓIS DE ALMEIDA – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROCº 94/2005 – Presente 

o processo de informação prévia nº 94/2005, de que é requerente  João Branquinho Góis de Almeida, residente em 

Vagos, que solicita informação para construção de moradia, anexos e muros, em Vagos.---------------------------------

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

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

11 – MARIA IRENE DE JESUS DOS SANTOS – INFORMAÇÃO PRÉVIA – 101/2005 – Presente o processo 

de informação prévia nº 101/2005, de que é requerente Maria Irene de Jesus dos Santos, residente na Lomba, que 

solicita informação prévia para construção de moradia, garagem e muros, na Lomba.-------------------------------------

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

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

12 – ACÁCIO MANUEL SOARES PEREIRA – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROCº 105/2005 – Presente o 

processo de informação nº 105/2005, de que é requerente Acácio Manuel Soares Pereira, residente em Rines, que 



  

solicita informação prévia para construção de moradia, anexos e muros, em Rines.----------------------------------------

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

datada de 29/08/05.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13 – MANUEL DE OLIVEIRA CONDE – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROCº 111/2005 – Presente o 

processo de informação prévia nº 111/2005, de que é requerente Manuel de Oliveira Conde, residente em Ponte de 

Vagos, que solicita informação prévia para construção de moradia, anexos e muros, em Santa Catarina.---------------

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

15/09/2005.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14 – MARIA DORINDA DA SILVA BRANCO – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROCº 123/2005 – Presente o 

processo de informação prévia nº 123/2005, de que é requerente Maria Dorinda da Silva Branco, residente em 

Fontão, que solicita informação prévia para construção de moradia e anexos, no Fontão.---------------------------------

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

datada de 03/10/2005.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15 – ANTÓNIO JOSÉ COELHO CAPELO – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROCº 126/2005 – Presente o 

processo de informação prévia nº 126/2005, de que é requerente António José Coelho Capelo, residente em 

Coimbra, que solicita informação prévia para construção de moradia e anexos, em Fonte de Angeão.------------------

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

datada de 03/10/2005.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16 – JOÃO GREGÓRIO SIMÕES DA ROCHA – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROCº 125/2005 – Presente o 

processo de informação prévia nº 125/2005, de que é requerente João Gregório Simões da Rocha, residente em 

Soza, que solicita informação prévia para construção de moradia e anexos, em Soza.--------------------------------------

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

datada de 06/10/2005.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17 – SERAFIM MATIAS BRITES – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROCº 127/2005 – Presente o processo de 

informação prévia nº 127/2005, de que é requerente Serafim Matias Brites, residente em Cabecinhas, que solicita 

informação prévia para construção de moradia e anexos em Cabecinhas.----------------------------------------------------

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

datado de 03/10/2005.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18 – ISABEL MARIA DE OLIVEIRA ALVES – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROCº 129/2005 – Presente o 

processo de informação prévia nº 129/2005, de que é requerente Isabel Maria de Oliveira Alves, residente em 

Choca do Mar, que solicita informação prévia para construção de moradia, garagem e anexos, em Vergas.------------

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

datado de 03/10/2005.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19 – HERNÂNI DOS SANTOS – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROCº 132/2005 – Presente o processo de 

informação prévia nº 132/2005, de que é requerente Hernâni dos Santos, residente em Mesas, que solicita 

informação prévia para construção de moradia, em Mesas.---------------------------------------------------------------------

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

datada de 26/09/2005.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20 – JOSÉ SANTOS FERREIRA – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROCº 136/2005 – Presente o processo de 



  

informação prévia nº 136/2005, de que é requerente José  Santos Ferreira, residente em Sanchequias, que solicita 

informação prévia para construção de moradia e garagem, em Sanchequias.------------------------------------------------ 

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

datada de 04/10/2005.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21 – CÉLIO MANUEL COSTA OLIVEIRA – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROCº Nº 137/2005 – Presente o 

processo de informação prévia nº 137/2005, de que é requerente Célio Manuel Costa Oliveira, residente em 

Gafanha da Boa-Hora, que solicita informação prévia para construção de moradia, anexos e muros, na Gafanha da 

Boa-Hora.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

datada de 06/10/2005.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22 – EUGÉNIA FERREIRA MARTINS GOMES – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROCº 141/2005 – Presente 

o processo de informação prévia nº 141/2005, de que é requerente Eugénia Ferreira Martins Gomes, residente em 

Ponte de Vagos, que solicita informação prévia para construção de moradia, em Ponte de Vagos.-----------------------

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

datada de 07/10/2005.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23 – SILVÉRIO FERREIRA LOURO – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROCº 143/2005 – Presente o processo 

de informação prévia nº 143/2005, de que é requerente Silvério Ferreira Louro, residente em Vagos, que solicita 

informação prévia para construção de moradia bifamiliar, anexos e muros, em Vagos.------------------------------------

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

datada de 02/11/2005.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24 – DIAS OLIVEIRA & SILVA, LDA – CONSTRUÇÃO EM PARCELA A DESTACAR – PROC. 22/2005 

– Presente o processo de destaque nº 22/2005, de que é requerente a firma Dias de Oliveira & Silva, Ldª, com sede 

em Sanchequias, requerendo o destaque de uma parcela de terreno para construção, sendo o mesmo terreno sito no 

lugar de Ponte de Vagos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal, delibera, por unanimidade, deferir o pedido de destaque, conforme informação 

técnica datada de 03/10/2005.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

25 – JORGE MANUEL DE JESUS BICHO – CONSTRUÇÃO EM PARCELA A DESTACAR – PROC. 

09/2005 – Presente o processo de destaque nº 09/2005, de que é requerente Jorge Manuel de Jesus Bicho, residente 

em Ponte de Vagos, requerendo construção em parcela a destacar de terreno onde se encontra já construído uns 

muros, sendo o mesmo terreno sito no lugar de Palhal.--------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal, delibera, por unanimidade, deferir o pedido de destaque, conforme informação 

técnica datada de 29/08/2005.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

26 – PAULA MARIA DA ROCHA CUSTÓDIO – CONSTRUÇÃO EM PARCELA A DESTACAR – 

PROC.10/2005 – Presente o processo de destaque nº 10/2005, de que é requerente Paula Maria da Rocha Custódio, 

residente em Vagos, requerendo o destaque de uma parcela de terreno para construção de uma moradia, em Vagos.-

--------- A Câmara Municipal, delibera, por unanimidade, deferir o pedido de destaque, conforme  informação 

técnica datada de 07/10/2005.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

27  - LISETE CRISTINA BRITES FERREIRA – CONSTRUÇÃO EM PARCELA A DESTACAR – PROC. 

18/2005 – Presente o processo de destaque nº 18/2005, de que é requerente Lisete Cristina Brites Ferreira, residente 



  

em Cabecinhas, requerendo o destaque de uma parcela para construção de moradia, garagem e muros, em 

Cabecinhas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal, delibera, por unanimidade, deferir o pedido de destaque, conforme informação 

técnica datada de 23/09/2005.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

28 – JOÃO BATISTA MATEUS – CONSTRUÇÃO EM PARCELA A DESTACAR – PROC. 23/2005 – 

RATIFICAÇÃO – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente datado 

de 30/09/2005, que deferiu o pedido de destaque de uma parcela de terreno, requerido por João Batista Mateus, 

residente em Lomba, o qual pretende construir uma moradia, telheiro e muros, no referido lugar, sendo que o 

deferimento teve por base a informação técnica datada de 30/09/2005.-------------------------------------------------------   

29 – JOSÉ MARIA DA SILVA – CONSTRUÇÃO EM PARCELA A DESTACAR – PROC. 16/2003 – 

PEDIDO DE CERTIDÃO DA VALIDADE DO DESTAQUE – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, 

ratificar o despacho do Sr. Presidente datado de 23/09/2005, que deferiu o pedido formulado por José Maria Silva, 

residente em Canto de Calvão, que solicitou certidão de validade do destaque de uma parcela de terreno, onde se 

encontra construída uma edificação, em Santo André, sendo que o deferimento teve por base a informação técnica 

datada de 18/08/2005.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30 – JOSÉ CRUZ GRAÇA – LICENÇA DE UTILIZAÇÃO – PROC. 112/05 – RATIFICAÇÃO NOS 

TERMOS DOS NºS 1, 2 E 3, DO ARTº 3º, DA LEI Nº 47/2005 DE 29 DE AGOSTO – A Câmara Municipal 

delibera, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente datado de 24/10/2005, que deferiu o pedido de 

autorização de utilização de uma habitação, requerida por José Cruz Graça, residente na Gafanha da Vagueira.-------

--------- O despacho supramencionado foi proferido nos termos dos nºs 1, 2 e 3, do artº 3º, da Lei nº 47/2005 de 

29/08/2005.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

31 – VALÂNDIA, EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO, LDA – LICENÇA DE 

UTILIZAÇÃO – PROC. 159/05 – RATIFICAÇÃO NOS TERMOS DOS NºS 1, 2 E 3, DO ARTº 3º, DA LEI 

Nº 47/2005 DE 29 DE AGOSTO – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. 

Presidente datado de 24/10/2005, que deferiu o pedido de autorização de utilização de um edifício multifamiliar, 

sito no lote 4, do alvará de loteamento 08/2003, Avª Claudino Santos Costa, na Praia da Vagueira, requerido por  

Valândia, Empresa de Desenvolvimento Turístico, Ldª , com sede na Praia da Vagueira.---------------------------------

--------- O despacho supramencionado foi proferido nos termos dos nºs 1, 2 e 3, do artº 3º, da Lei nº 47/2005, de 

29/08/2005.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

32 – JOÃO MANUEL GONÇALVES – LICENCIAMENTO DE OBRAS – PROC. 182/2005 – Presente o 

processo de licenciamento de obras nº 182/05, de que é requerente João Manuel Gonçalves, residente no lugar de 

Fontão, que pretende construir um muro de divisão, com a altura de 2,20 por motivo de segurança, com base no 

nº2, do artº15º do R.M.U.E.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------  A Câmara Municipal, delibera, por unanimidade, deferir o pedido, com base na informação técnica datada 

de 28/09/2005.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

33 – MARIA GRAÇA NEVES OLIVEIRA JESUS – LICENCIAMENTO DE OBRAS – PROC. 196//2005 – 

Presente o processo de licenciamento de obras nº 196/2005, de que é requerente Maria da Graça Neves Oliveira 

Jesus, residente em Calvão, que requer a construção de uma habitação e muros, num terreno de que é proprietária 

sito no lugar do Andal.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------



  

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido nos termos do artº 34º alínea d), 

conjugado com o artº 33º, nº 2, alíneas a) e d) do Regulamento do P.D.M. de Vagos.--------------------------------------

34 – ISAURA DE ANDRADE – DESISTÊNCIA DO PROJECTO DE ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE 

LOTEAMENTO Nº 195/78 REQUERIDO EM 27/11/2003 – Presente o requerimento de Isaura de Andrade, 

residente na Rua do Comércio, em Covão do Lobo, que solicita a desistência do projecto de alteração ao loteamento 

nº 195/78, apresentado nesta Câmara Municipal no dia 27/11/2003.----------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, autorizar a desistência do procedimento nos termos do artº 

110º do C.P.A.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

35 – RECLAMAÇÃO DE ARCANJO SIMÕES PANDEIRADA, CONTRA GRACINDA CHEGANÇAS – 

Presente a reclamação apresentada por Arcanjo Simões Pandeirada, residente em Lombomeão, contra Gracinda 

Cheganças, residente no mesmo lugar, por motivo, de na propriedade pertencente  a esta última existirem situações 

de insalubridade, que prejudicam a habitação do reclamante, apesar da reclamada já ter sido notificada para efectuar 

a sua correcção, o que ainda não aconteceu até à presente data.----------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, notificar a Srª Gracinda Cheganças, para no prazo de 30 

dias úteis, eliminar as situações referidas no auto de vistoria efectuada pela Comissão de Vistorias e Insalubridade.-

--------- Da deliberação seja dado conhecimento ao reclamante.--------------------------------------------------------------- 

D – DIVERSOS – 

1 – GRUPO PARLAMENTAR DO PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS – INCÊNDIOS FLORESTAIS 

– REQUERIMENTO APRESENTADO AO GOVERNO PELO SR. DEPUTADO AGOSTINHO LOPES 

EM CONJUNTO COM O SR. DEPUTADO JOSÉ SOEIRO E RESPOSTAS GOVERNAMENTAIS – A 

Câmara Municipal tomou conhecimento do teor do ofício nº 2139CAL/05, datado de 04/10/2005, do Grupo 

Parlamentar do Partido Comunista Português sobre o assunto mencionado em epígrafe.----------------------------------

2 – ANMP – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES – FINANCIAMENTO 

COMUNITÁRIO DE APOIO A ACÇÕES DE GEMINAÇÃO DE CIDADES E VILAS GEMINADAS – 

PROGRAMA “ PROMOÇÃO DE CIDADANIA EUROPEIA ”/CONVITE À APRESENTAÇÃO DE 

CANDIDATURAS PARA O ANO DE 2006– A Câmara  Municipal tomou conhecimento do teor do ofício-

circular nº 121/2005-LP, datado de 28/09/2005, da Associação Nacional de Municípios Portugueses, sobre o 

assunto mencionado em epígrafe.---------------------------------------------------------------------------------------------------

3 – ANMP – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES – PROPOSTA DE LEI DO 

ORÇAMENTO DE ESTADO PARA 2006 – CONSIDERAÇÕES PRÉVIAS Á APRESENTAÇÃO DA 

PROPOSTA DE LEI – A Câmara Municipal tomou conhecimento do teor do ofício-circular nº 119/2005-AG, 

datado de 27/09/2005, da Associação Nacional de Municípios Portugueses, sobre o assunto  mencionado em 

epígrafe.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4 – DIRECÇÃO-GERAL DOS RECURSOS FLORESTAIS – Nº DE OCORRÊNCIAS E ÁREAS ARDIDAS 

EM 2005 -  A Câmara Municipal tomou conhecimento do teor do ofício datado de 27/10/2005, da Direcção-Geral 

dos Recursos Florestais, sobre o assunto mencionado em epígrafe.------------------------------------------------------------

5 – ACÚSTICA MÉDICA – RASTREIO AUDITIVO GRATUITO – ACÇÃO DE RASTREIO EM VAGOS 

– AUTORIZAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE MÓVEL NO LARGO DO MUNICÍPIO – A 

Câmara Municipal delibera, por unanimidade, autorizar a instalação da Unidade Móvel de Rastreio no Largo do 



  

Município, no período das 9,00 às 18,00 horas do dia 14/12/2005, para efeito da “ Acústica Médica ” efectuar um 

rastreio auditivo gratuito.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6 – ESCOLA SECUNDÁRIA DE VAGOS – PARECER DA CÂMARA MUNICIPAL NOS TERMOS DO Nº 

5 DO ARTº 3º DO DECRETO-LEI Nº 314/97, DE 15 DE NOVEMBRO – A Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, retirar este ponto da Ordem de Trabalhos, por necessitar de esclarecimentos adicionais.-----------------

7 – INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL DA JUSTIÇA – CASAS DE 

MAGISTRADOS DE VAGOS - A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, retirar este ponto da Ordem de 

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

8 – LUSITANIAGÁS – COMPANHIA DE GÁS DO CENTRO, S.A. – AUTO DE RECEPÇÃO 

PROVISÓRIA DA OBRA EM VAGOS – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, receber 

provisóriamente a obra efectuada pela empresa “ Lusitâniagás – Companhia de Gás do Centro, S.A.”, com 

referência ao abastecimento de gás em Vagos.------------------------------------------------------------------------------------

9 – GEOTA  - GRUPO DE ESTUDOS DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E AMBIENTE – 

PROTOCOLO DE PARCERIA DO PROJECTO  “ COASTWATCH EUROPE ” – A Câmara Municipal, 

delibera, por unanimidade, autorizar o Sr. Presidente a assinar o Protocolo de Parceria com o GEOTA – Grupo de 

Estudos de Ordenamento do Território e Ambiente, para o “ Projecto Coastwatch Europe ”.-----------------------------

10 – LEONILDE DE JESUS VASCONCELOS – LOTEAMENTO 23/86 – PROPOSTA DE AVALIAÇÃO 

DE TERRENO - A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, retirar este ponto da Ordem de Trabalhos, por 

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

EXTRAS- 

1 – DUNAS DE SANTO ANTÓNIO – CONSTRUÇÕES UNIPESSOAL, LDA – INFORMAÇÃO PRÉVIA – 

PROC. Nº 82/05 – Presente o processo de Informação Prévia  de que é requerente a firma Dunas de Santo António 

– Construções Unipessoal, Ldª, com sede na Gafanha da Nazaré, Ilhavo, que pretendem construir duas moradias 

bifamiliares em Vagos.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

datada de 17/10/2005.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 – ASSEMBLEIA DISTRITAL DE AVEIRO –INDICAÇÃO DO REPRESENTANTE DA CÂMARA 

MUNICIPAL – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, designar como seu representante na Assembleia 

Distrital de Aveiro o Sr. Presidente da Câmara e o Sr. Vereador Dr. Carlos Manuel Simões das Neves, como seu 

substituto.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3 – IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE OMÓVEIS (IMI) – PEDIDO DE ALTERAÇÃO DE CRITÉRIOS DE 

AVALIAÇÃO NO MUNICÍPIO DE VAGOS – A Câmara Municipal tomou conhecimento do teor do ofício 

enviado pelo Sr. Presidente da Câmara , nº 8546 de 2/11/2005, ao Sr. Director Geral das Contribuições e Impostos, 

com conhecimento ao Sr. Ministro do Estado e das Finanças e ao Sr. Presidente da Comissão Nacional de 

Avaliação de Prédios Urbanos, sobre o IMI, solicitando e expondo as razões para uma alteração dos critérios de 

avaliação de imóveis.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- 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 18,30 horas.------               

  

 

 

 

 

 

 

  


