
 

 

ACTA Nº 21 

Acta da Reunião Ordinária do dia 10 de Novembro de 2006 

--------- No dia 10 de Novembro de 2006, pelas quinze horas e quinze minutos, no Edifício dos Paços do Concelho 

de Vagos, na Sala de Reuniões, reuniu ordinariamente, a Câmara Municipal, sob a presidência do Senhor Vice-

Presidente Dr. Carlos Manuel Simões das Neves, com a presença dos Senhores Vereadores, Drª Albina Maria de 

Oliveira Rocha, Dr. Manuel Augusto da Silva Frade, Sr. Fernando Ferreira Capela, Engenheiro Vitor Oliveira 

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

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

FALTAS E JUSTIFICAÇÃO: - A Câmara Municipal delibera, por unanimidade justificar a falta do Senhor 

Presidente da Câmara à reunião, em virtude do mesmo se encontrar numa reunião de trabalho da GAMA-Grande 

Área Metropolitana de Aveiro. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

de 27 de Outubro findo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ORDEM DO DIA 

A - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 

1 - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA - Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 9 de 

Novembro de 2006, o qual acusa um saldo em dinheiro de 618 042,35 €, a Câmara Municipal dele tomou 

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

2 – LEGISLAÇÃO PUBLICADA : 

Portaria nº 1139/2006, de 25 de Outubro – Define a estrutura tipo do conteúdo dos planos municipais de defesa 

da floresta contra incêndios; --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Portaria nº 1140/2006, de 25 de Outubro – Define as especificações técnicas em matéria de defesa da floresta 

contra incêndios a observar na instalação e funcionamento de equipamentos florestais de recreio inseridos no 

espaço rural; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Decreto-Lei nº 200/2006, de 25 de Outubro – Restabelece o regime geral de extinção, fusão e reestruturação dos 

serviços públicos e de racionalização de efectivos; ------------------------------------------------------------------------------

Decreto-Lei nº 217/2006, de 31 de Outubro – Terceira alteração ao Decreto-Lei nº 167/97, de 4 de Julho, que 

aprova o regime jurídico da instalação e funcionamento dos empreendimentos turísticos; --------------------------------  

Portaria nº 1192-A/2006, de 03 de Novembro – Aprova o modelo único simplificado através do qual senhorios e 

arrendatários dirigem pedidos e comunicações a diversas entidades, no âmbito da Lei nº 6/2006, de 27 de Fevereiro, 

que aprovou o Novo Regime do arrendamento Urbano, e dos Decretos-Leis nº 156/2006, 157/2006, 158/2006 e 

161/2006, todos de 8 de Agosto. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Portaria nº 1192-B/2006, de 3 de Novembro – Aprova a ficha de avaliação para a determinação do nível de 

conservação de imóveis locados, nos termos do nº 2 do artigo 33º da Lei nº 6/2006, de 27 de Fevereiro, que aprovou 

o Novo Regime do Arrendamento Urbano, regula os critérios de avaliação, as regras necessárias a essa tramitação e 

estabelece a remuneração dos técnicos competentes e dos árbitros das comissões arbitrais municipais, ao abrigo dos 



  

Decretos-Leis nºs 156/206, 157/2006 e 161/2006, todos de 8 de Agosto. ----------------------------------------------------

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

Presente o auto de notícia de contra-ordenação nº 266/06, levantado pela Equipa de Protecção da Natureza e 

Ambiente da Guarda Nacional Republicana de Aveiro, contra Carlos Alfredo Maldonado Malta, residente em 

Carregosa, Ouca, por proceder a escavações num terreno sito na Carregosa, que conduziram à alteração do relevo 

natural do mesmo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, solicitar à Fiscalização Municipal, para localizar na Planta 

de Condicionantes do PDM de Vagos, o local da infracção. ------------------------------------------------------------------- 

4 – VAGOS-SOL - ACTIVIDADES HOTELEIRAS, LDA – REMETE RECLAMAÇÃO APRESENTADA 

POR ANTÓNIO DA SILVA ROCHA  – Presente o ofício da firma Vagos-Sol - Actividades Hoteleiras, Ldª, com 

sede na Zona Industrial de Vagos, que anexa a “ Reclamação” apresentada por António da Silva Rocha, residente 

em Ílhavo, com referência ao Restaurante Ibérico, de que é proprietário a firma supramencionada.---------------------- 

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, remeter o processo ao Chefe de Divisão Jurídica, Dr. 

Pedro Samagaio, para parecer. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

5 – MOISÉS SIMÕES PANDEIRADA – REMETE RECLAMAÇÃO APRESENTADA POR ANTÓNIO 

CARLOS AREDE – Presente  o  ofício de Moisés Simões Pandeirada, residente em Praia da Vagueira, que anexa 

“Reclamação” apresentada por António Carlos Arede, residente em Molelos, Tondela, com referência ao 

restaurante e snack-bar, sito na Praia da Vagueira. ------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, remeter o processo ao Chefe de Divisão Jurídica, Dr. 

Pedro Samagaio, para parecer. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

6 – DAVID MARQUES DE OLIVEIRA – INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE – Presente o ofício de David 

Marques Oliveira, residente em Salgueiro, datado de 3/10/2006, a solicitar indemnização pelo acidente ocorrido no 

dia 08/06/2005, quando se deslocava na Rua da Capela, em Salgueiro, no sentido poente/nascente com uma mota e 

um veículo saiu da Rua da Gândara e veio bater no seu veículo. --------------------------------------------------------------

--------- Câmara Municipal delibera, por unanimidade, notificar o requerente que é sua intenção indeferir o pedido, 

com base no parecer jurídico datado de 30/10/2006, e para se pronunciar, querendo, nos termos dos artºs 100º e 

101º do C.P.A. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

7 – POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DE LISBOA – COMANDO METROPOLITANO - Presente o 

ofício nº 33532, datado de 20/10/06, do Comando Metropolitano de Lisboa, da Polícia de Segurança Pública, que 

anexa os documentos do veículo matrícula 87-86-UV, propriedade da firma Táxis Rodribel, Ldª, com sede em 

Vagos, por motivo de terem sido apreendidos em Lisboa (Aeroporto de Lisboa) devido ao facto do veículo ter sido 

encontrado a circular na via pública sem ostentar a cor verde-mar regulamentar.-------------------------------------------

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

datado de 03/11/06, que ordenou a devolução dos documentos ao proprietário do veículo, e mandar arquivar o 

processo, em virtude da P.S.P. de Lisboa não ser a entidade competente para levantar o auto de contra-ordenação. -- 

8 – APROVAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE VENDA DE VIATURAS USADAS – A Câmara Municipal 

delibera, por unanimidade, aprovar as condições de venda das viaturas abaixo mencionadas, documento que se dá 

aqui como inteiramente reproduzido e fica anexo à acta da presente reunião. -----------------------------------------------

--------- Opel Astra, matrícula 47-18-AV; -----------------------------------------------------------------------------------------



  

--------- Opel Astra, matrícula 95-59-AA; -----------------------------------------------------------------------------------------

--------- Renault Nevada, matrícula 54-73-CM; ----------------------------------------------------------------------------------

--------- Renault R 19, matrícula SJ-09-85; ---------------------------------------------------------------------------------------

--------- Audi, matrícula QB-65-45; ------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Volvo SFO, matrícula 54-41-JS; ------------------------------------------------------------------------------------------

--------- UMM 4x4, matrícula JC-30-04; ---------------------------------------------------------------------------------------- 

9 – PROTOCOLO DE TRANSPORTES ESCOLARES DOS ALUNOS DO COLÉGIO NOSSA SENHORA 

DA APRESENTAÇÃO DE CALVÃO, COM A EMPRESA RODOVIÁRIA DA BEIRA LITORAL, SA – 

RATIFICAÇÃO – A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o “Protocolo de Transportes 

Escolares” dos Alunos do Colégio Nossa Senhora da Apresentação de Calvão, efectuado com a empresa Rodoviária 

da Beira Litoral, S.A., com sede em Coimbra, e assinado pelo Sr. Presidente da Câmara em 03/11/2006. 10 – 

CASCI – CENTRO DE ACÇÃO SOCIAL DO CONCELHO DE ÍLHAVO – PAGAMENTO DE 

TRANSPORTE A ALUNOS DO CONCELHO DE VAGOS – DELIBERAÇÃO DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE 24/03/2006 – PONTO 31 – Por deliberação de 24/03/2006, a Câmara Municipal decidiu 

suportar as despesas efectuadas com os passes sociais de Cátia Marisa Domingues da Silva, residente na Rua do 

Comércio, 34, Covão do Lobo e Sílvia Sandrina Ascenção Soares, residente no lugar da Moita, da referida 

freguesia, no valor de 55,00 €/cada, até 31/12/2006. Uma vez que o preço do passe social foi alterado para 56,45 €, 

a Câmara Municipal delibera, por unanimidade, que a partir do mês de Setembro de 2006 o valor a comparticipar 

seja de 56,45 €. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

11 – 14ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA PARA O ANO DE 2006 – RATIFICAÇÃO- Nos 

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

republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar a 14ª 

alteração ao orçamento que apresenta tanto nos reforços como nas anulações, o montante de 113 000,00 €, 

documento constituído por 2 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 artº 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. -------------------------------------------------------------------------------------------

12 – 12ª ALTERAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS PARA O ANO DE 2006 – 

RATIFICAÇÃO – Nos termos do disposto na alínea d) do nº 2 do artº 64º do Decreto-Lei nº 169/99, de 18 de 

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

unanimidade, ratificar a 12ª alteração ao plano plurianual de investimentos que apresenta tanto nos reforços como 

nas anulações, o montante de 70 000,00 €, documento constituído por 1 folha, assinado e rubricado pela Câmara 

Municipal, o qual se dá aqui como inteiramente reproduzido para todos os efeitos legais e que de acordo com o nº 1 

do artº 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.------------------------------------------------------

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

efectuados no âmbito das obras particulares e na Secção da Secretaria Geral e Actas, no período de 27/10/2006 a 

09/11/2006, cuja relação descriminada dos mesmos é dada aqui como inteiramente reproduzida junto à minuta da 

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



  

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

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

B  - OBRAS MUNICIPAIS  

1 – ARRANJOS EXTERIORES DO COMPLEXO DESPORTIVO DE COVÃO DO LOBO – PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇO DE COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA E SAÚDE – FACTURA DO MÊS DE 

SETEMBRO 2006 – Presente o ofício nº CMV 13553, datado de 03/10/2006, da firma Pedro Tavares – 

Engenharia de Projectos, Coordenação de Segurança e Direcção de Obras, Ldª com sede em Aveiro, que anexa a 

factura referente ao mês de Setembro de 2006, relativa a prestação de serviço de Coordenação de Segurança e 

Saúde da Obra de “Arranjos Exteriores do Complexo Desportivo de Covão do Lobo”. -----------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, informar a firma mencionada, que é sua intenção não 

proceder ao pagamento da factura nº 118, de 3/10/06, relativa à obra de Arranjos Exteriores do Complexo 

Desportivo do Covão do Lobo, face à informação técnica datada de 20 de Outubro de 2006, e para se pronunciar, 

querendo, nos termos dos artºs 100º e 101º, do C.P.A.. -------------------------------------------------------------------------

2 – ESTÁDIO MUNICIPAL DE VAGOS – REFORMULAÇÃO DO PROJECTO DE EXECUÇÃO – A 

Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o projecto de execução supramencionado e remetê-lo à 

Autoridade Sanitária, Serviço Nacional de Bombeiros e Protecção Civil e Instituto do Desporto de Portugal, para 

parecer. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C – OBRAS PARTICULARES  

 1 – PARADI – SUPERMERCADOS, LDA – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROCº Nº 117/06 – A Câmara 

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

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

2 – JOSÉ JESUS GRAÇA – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC. Nº 141/06 – Presente o processo de 

informação prévia nº 141/06, de que é requerente José de Jesus Graça, residente em Canto de Calvão, a solicitar 

informação sobre a construção de um armazém, num terreno sito no referido lugar. ---------------------------------------

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

datada de 12/10/2006. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 – PEDRO MIGUEL COSTA SIMÕES – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC. Nº 152/06 – Presente o 

processo de informação prévia nº 152/06, de que é requerente Pedro Miguel Costa Simões, residente em Rines, a 

solicitar informação sobre a construção de uma moradia, anexos e muros, no lugar do Andal. ---------------------------

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

datada de 16/10/2006. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4 – ISABEL CRISTINA LEAL ROCHA RUMOR – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC. Nº 154/06 – Presente 

o processo de informação prévia nº 154/06, de que é requerente Isabel Cristina Leal Rocha Rumor, residente em 

Ervedal, a solicitar informação sobre a construção de uma moradia unifamiliar, anexos e muros, num terreno sito no 

referido lugar. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

datada de 16/10/2006. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5 – ANTÓNIO PINTO GONÇALVES – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC. Nº 124/06 – Presente o processo 

de informação prévia nº 124/06, de que é requerente António Pinto Gonçalves, residente em Salgueiro, a solicitar 



  

informação sobre a construção de uma moradia, no referido lugar de Salgueiro. -------------------------------------------

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

datada de 17/10/2006. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6 – MARIA SILVINA CONCEIÇÃO SILVA MARTINS E OUTROS – CONSTRUÇÃO EM PARCELA A 

DESTACAR - PROC. Nº 09/06 -  RATIFICAÇÃO – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ratificar o 

despacho do Senhor Presidente, datado de 27/10/2006, que autorizou o destaque de uma parcela de terreno 

destinado à construção de uma moradia unifamiliar, com referência a um prédio sito no lugar da Vigia, requerido 

por Maria Silvina da Conceição Silva Martins, residente na Vigia e outros. -------------------------------------------------

7 – MARIA IRENE JESUS DOS SANTOS – CONSTRUÇÃO EM PARCELA A DESTACAR – PROC. Nº 

26/05 – RATIFICAÇÃO – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor 

Presidente, datado de 15/05/2006, que autorizou o destaque de uma parcela de terreno destinado à construção de 

uma moradia unifamiliar, garagem e muros, com referência a um prédio sito no lugar da Lomba, requerido por 

Maria Irene Jesus dos Santos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

8 – CONSTRUÇÕES ENCARNAÇÃO, LDA – CONSTRUÇÃO EM PARCELA A DESTACAR – PROC. Nº 

17/06 – Presente o processo de destaque nº 17/06 de que é requerente a firma Construções Encarnação, Ldª, com 

sede em Vagos, que requer o destaque de uma parcela de terreno, com referência a um prédio sito no lugar da 

Lomba, para construção de uma moradia, anexos e muros. --------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido de acordo com a informação técnica 

datada de 13/10/2006. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9 – DOMINGOS DA CONCEIÇÃO FERREIRA DINIS – PROCESSO DE OBRAS PARTICULARES – 

PROC. Nº 169/2006 – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, retirar este ponto da Ordem de Trabalhos, 

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

10 – FERRO & RIBEIRO, SA – PROCESSO DE OBRAS PARTICULARES – PROC. Nº 119/2006 – A 

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

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

11 – DINA GRAÇA PIRES CLARO – PROCESSO DE OBRAS PARTICULARES – PROC. Nº 209/2006 – 

Presente o processo de obras nº 209/06, de que é requerente Dina Graça Pires Claro, residente no lugar da 

Carregosa, que pretende construir uns anexos e muros, junto à sua casa de habitação sita na Carregosa. ---------------

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

hectares, de acordo com a informação técnica datada de 26/10/06. -----------------------------------------------------------

12 – DORINDA DOS SANTOS INÁCIO, ARMANDO DOS SANTOS INÁCIO E ROSA AMÉLIA DOS 

SANTOS INÁCIO SANTOS, LOTEAMENTO URBANO – PROC. Nº 10/2004 – DESISTÊNCIA DO 

ALVARÁ DE LOTEAMENTO Nº 204/78 – Presente o processo de loteamento nº 10/2004, de que são 

requerentes Dorinda dos Santos Inácio, Armando dos Santos Inácio e Rosa Amélia dos Santos Inácio Santos, sendo 

a primeira residente no lugar de Andal, a solicitarem a desistência do Alvará de Loteamento nº 204/78, por motivo 

do mesmo não ter dado origem a quaisquer registos de lotes no Serviço de Finanças de Vagos e Conservatória do 

Registo Predial, e ao mesmo tempo a solicitarem novo loteamento para o terreno, sito no lugar de Andal. ------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido de desistência do alvará de loteamento nº 

204/78 e aprovar a nova proposta nas condições da informação técnica datada de 12/10/06. -----------------------------



  

13 –EDUARDO DA ROCHA TOMÉ – LOTEAMENTO URBANO – PROC. Nº 1/2004 – Presente o auto de 

vistoria para recepção provisória das obras de urbanização do loteamento mencionado em epígrafe, datado de 

18/09/06. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, homologar o auto de recepção provisória e aprovar a 

redução da caução devendo reter-se a importância de 341,60 €, até à recepção definitiva das obras de urbanização, 

de acordo com a informação técnica datada de 27/09/06. -----------------------------------------------------------------------

14 – LEONEL AUGUSTO PINTO E MARIA ALICE DE ALMEIDA NEVES PINTO – RECLAMAÇÃO 

CONTRA ESTÁBULO EM OUCA PERTENCENTE A ALBINA MARIA DA ROCHA GONÇALVES 

COSTA – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, retirar este ponto da Ordem de Trabalhos, por 

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

15 – MANUEL ADÉRITO NETO E MANUEL FERNANDO RODRIGUES LUCAS – LOTEAMENTO 

URBANO – PROC. Nº 26/85 – ALVARÁ DE LOTEAMENTO Nº 12/1985 – REVOGAÇÃO – Presente o 

requerimento de Manuel Adérito Neto e Manuel Fernando Rodrigues Lucas, residentes em Vagos, a solicitarem na 

qualidade de comproprietários a revogação do acto administrativo que autorizou o alvará de loteamento 12/1985. ---

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, revogar o acto administrativo, deliberação da Câmara 

Municipal de 27 de Setembro de 1985, que aprovou o loteamento, de acordo com a informação técnica datada de 

2/11/06.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

D – DIVERSOS  

1 – CÂMARA DISTRITAL DE MEZOCHI – S. TOMÉ E PRINCIPE – A Câmara Municipal tomou 

conhecimento do teor do ofício nº 42/CDMZ/T/2006, da Câmara Distrital de Mé-Zochi, no qual o Sr. Presidente da 

Câmara, em fim de mandato, agradece toda a colaboração prestada pela Câmara Municipal de Vagos, no âmbito do 

protocolo de geminação existente. -------------------------------------------------------------------------------------------------

E – EXTRAS  

1 – EUGÉNIA MARIA DOS SANTOS FRANCISCO – TRANSPORTE DE CRIANÇA ENTRE A 

ASSOCIAÇÃO BETEL – PONTE DE VAGOS E A CERCIMIRA – Presente o ofício datado de 03/10/2006, de 

Eugénia Maria dos Santos Francisco, residente em Ponte de Vagos, mãe de Diana Dominguez dos Santos, de 3 anos 

de idade, a solicitar que a Câmara Municipal suporte as despesas com o transporte da sua filha uma vez por semana, 

da Ponte de Vagos (Associação Betel) para a Cercimira, local onde frequenta aulas de hidroterapia. -------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade adjudicar o transporte à firma Leonel & Carmelinda, Ldª, 

com sede em Ponte de Vagos, pelo preço de 13,00 €, por transporte/dia, até ao final do mês de Julho de 2007. -------

2 – ASSOCIAÇÃO DE TÉNIS DE MESA DE AVEIRO – III TORNEIO ABERTO DO CONCELHO DE 

VAGOS – PEDIDO DE SUBSÍDIO – Presente o ofício nº 133-2006/2007, datado de 15/09/2006, no qual é 

solicitado a atribuição de um subsídio destinado à realização do III Torneio Aberto de Ténis de Mesa do Concelho 

de Vagos, a realizar nos dias 18 e 19 do corrente mês no Pavilhão Municipal. ----------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir o subsídio de 1 250,00 €, destinado à realização do 

evento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 – TERRENOS NA FREGUESIA DE SANTO ANDRÉ DE VAGOS PARA CONSTRUÇÃO DOS 

FUTUROS ARMAZÉNS MUNICIPAIS – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aceitar a cedência 

proposta por Gilberto da Silva Brites, residente em Calvão do seu terreno sito na Freguesia de Santo André de 



  

Vagos, com a área de 1 736,00m2 a confrontar do Norte com Edite Fresca, do Sul com Maria Pinho e outros, do 

Nascente com estrada e outros, e do Poente com Estrada, pelo preço de 13 020,00€, e proceder à ocupação 

administrativa do mesmo, para efeitos de aí construir os armazéns municipais. --------------------------------------------

4 – TERRENOS SITOS NA FREGUESIA DE PONTE DE VAGOS DESTINADOS À CONSTRUÇÃO DA 

SEDE DOS ESCUTEIROS DE PONTE DE VAGOS – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade aceitar a 

cedência proposta por Paula Maria dos Santos Ferreira, residente em Lentisqueira, Mira, dos prédios rústicos abaixo 

mencionados, sitos em “Barros”, Ponte de Vagos e proceder à ocupação administrativa dos mesmos, para efeitos de 

aí construir a sede dos escuteiros da Ponte de Vagos. ---------------------------------------------------------------------------

--------- Prédio rústico inscrito na matriz sob o nº 1256, da freguesia de Ponte de Vagos, a confrontar do Norte com 

David dos Santos Neto, do Nascente com Manuel Simões Regalado, do Sul com caminho e do Poente com Antero 

Domingues Mouco, com a área de 811,00 m2, pelo preço de 4 055,00 €; ----------------------------------------------------

--------- Prédio rústico inscrito na matriz sob o nº 1263, da freguesia de Ponte de Vagos, a confrontar do Norte com 

Caminho, do Nascente com Manuel da Silva Saragoça, do Sul com Jacinto Bento Ferreira e do Poente com António 

Carvalhais, com a área de 391,00 m2, pelo preço de 1 955,00€. --------------------------------------------------------------- 

5 – PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE VAGOS E A GATICAO – 

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DOS ANIMAIS ABANDONADOS – No seguimento da deliberação da Câmara 

Municipal do dia 14 de Janeiro de 2005, foi presente o protocolo de colaboração a celebrar entre o Município e a 

Gaticão, o qual se dá aqui como inteiramente reproduzido e fica a fazer parte integrante da presente acta. -------------

--------- A Câmara Municipal tomou conhecimento do mesmo e deliberou, por unanimidade, autorizar o Sr. 

Presidente da Câmara a assinar o protocolo em representação da Autarquia. ------------------------------------------------

6 – LUIS MIGUEL NEVES MANCO – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC. Nº 74/06 – Presente o processo de 

informação prévia nº 74/06, de que é requerente Luís Miguel Neves Manco, residente em Vagos, a solicitar 

informação sobre a construção de uma habitação, num terreno sito em Soza. -----------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal, delibera, por unanimidade, deferir o pedido nas condições impostas na informação 

técnica datada de 09/11/2006. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

alterada  e  republicada  pela  Lei nº 5-A/2002, de 11 de  Janeiro,  a  qual vai ser assinada pelos membros  da  

Câmara  aqui  presentes  e  por  mim________________________________________________ Chefe de Divisão 

Administrativa,  tendo terminado a reunião às 17,15 horas.--------------------------------------------------------------------- 

 

 


