
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ACTA Nº23/07 

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2007 

--------- No dia 14 de Dezembro de 2007, 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 Vice-

Presidente Dr. Carlos Manuel Simões Neves, e dos Senhores Vereadores, Dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha, 

Fernando Ferreira Capela, Manuel Augusto Silva Frade, Victor Oliveira Santos, 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 dada pelo 

Sr. Presidente à presente reunião, uma vez que se deslocou a Lisboa para uma reunião no Ministério da Economia. 

A Sr.ª Vereadora Dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha faltou ao início da reunião, dando-se conhecimento, na 

devida altura da entrada da Sr.ª Vereadora na Sala de Reuniões. -------------------------------------------------------------- 

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

reunião do dia 23 de Novembro. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA: Não houve. ---------------------------------------------------------- 

ORDEM DO DIA 

A – ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 

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

13/12/2007 de 2007, o qual acusa um saldo em dinheiro de 216.872,64 €. A Câmara Municipal dele tomou 

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

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

Presente o ofício nº 280/07 EPF, datado de 05/10/2007, da Equipa de Protecção Florestal (EPF), da Guarda 

Nacional Republicana de Aveiro, que remete o auto de noticia n.º 223/07, levantado, contra Manuel João da 

Conceição Teixeira, residente na Rua Doutor João Rocha, n.º 171, lugar e freguesia de Fonte de Angeão, por 

construção de um armazém, sem que para o efeito tivesse afixado no exterior de forma visível o aviso que publicita 

o alvará. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

3 - CÂMARA MUNICIPAL DE LOULÉ – PROCESSO DE CONTRA ORDENAÇÃO – Presente o ofício da 

Câmara Municipal de Loulé, do Departamento de Polícia Municipal e Protecção Civil, n.º 38825, datado de 



  

23/11/2007, que envia auto de noticia de contra ordenação n.º 882/2007, contra Fernando dos Santos Campanudo, 

residente na Rua dos Sobreiros, n.º 7, no lugar de Rio Tinto, freguesia de Ouca, por proceder à prática de 

campismo selvagem ou ilegal, sem a devida autorização das autoridades competentes, a solicitar a notificação 

pessoal e audição em auto de declarações do referido Fernando dos Santos Campanudo. -------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ordenar a notificação pessoal e a audição em auto de 

declarações do Sr. Fernando dos Santos Campanudo, com referência à matéria existente no auto de notícia. --------- 

4 - JUNTA DE FREGUESIA DE FONTE DE ANGEÃO – PEDIDO DE SUBSÍDIO – Presente o ofício da 

Junta de Freguesia de Fonte de Angeão datado de 19/11/2007, a solicitar um subsídio no montante de 9.225,90 €, 

referente a obras efectuadas no alargamento da estrada do Carvalhal, para o acesso ao Pólo Educativo em Fonte de 

Angeão. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, retirar este ponto da ordem de trabalhos, para 

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

5 - JUNTA DE FREGUESIA DE SANTO ANDRÉ DE VAGOS – PEDIDO DE SUBSÍDIO PARA 

AQUISIÇÃO DE TERRENO – Presente o ofício da Junta de Freguesia de Santo André de Vagos n.º 42, datado 

de 03/12/2007, a solicitar um subsídio no valor de 1.180,00 €, para fazer face aos custos de aquisição de um 

terreno. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir o subsídio no valor de 1.180,00 €, destinado à 

aquisição de terreno, destinado aos futuros armazéns da Câmara Municipal. ----------------------------------------------- 

6 - COMISSÃO DE FESTAS EM HONRA DE SANTO INÁCIO E NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS – 

INTERRUPÇÃO DE TRÂNSITO – Presente o ofício da José Albano Martins Pereira, mordomo da Comissão de 

Festas em honra de Santo Inácio e N.ª Sr.ª das Candeias, a realizar no Lugar de Boco, freguesia de Soza, a solicitar 

autorização para interrupção de trânsito, nos dias 2, 3 e 4 de Fevereiro de 2008, entre as 21,00 e as 02,00 horas dos 

dias seguintes, na Rua Principal, do Lugar do Boco. --------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, autorizar a interrupção do trânsito conforme o solicitado. -- 

-------- Mais delibera, unanimemente, dar conhecimento à GNR de Vagos. ------------------------------------------------ 

7 - ESCOLA SECUNDÁRIA DE VAGOS – CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO MULTIUSOS – Presente o 

ofício da Escola Secundária de Vagos, n.º 795, datado de 22/11/2007, subscrito pelos Presidentes dos Conselhos 

Executivos desta Escola, da Escola Profissional Agricultura e Desenvolvimento Rural de Vagos, a informar da 

situação da Escola, que partilham com referência ao Pavilhão Municipal, pelo que, no presente ano lectivo, a ADV 

(Associação Desportiva de Vagos), com a sua Equipa Profissional, tem a ocupação diária do mesmo, das 11:20 às 

14:20 horas e a partir das 17:20 horas, dificultando, por parte das três Escolas, leccionarem a disciplina de 

Educação Física. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Informa ainda, que enviaram um ofício à Direcção Regional de Educação do Centro, para a construção de 



 
 
 
 
 
 

 

um Pavilhão Multiusos, quer para a diversificação da prática da Educação Física, quer para a criação de espaços de 

trabalhos diferentes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Solicita a colaboração da Câmara Municipal para a solução problema, junto das estruturas competentes, 

para a rápida resolução do mesmo. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, concordar com a posição da Escola e efectuará contactos, 

junto das Entidades próprias, no sentido de ajudar a resolver o problema. -------------------------------------------------- 

8 - LUÍS MIGUEL MÓNICA DE JESUS – PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE – Presente o 

ofício de Luís Miguel Mónica de Jesus a informar que no dia 20/10/2007, quando circulava na Rua S. Pedro, em 

Cabecinhas, a sua viatura matricula 89-CG-23, sofreu danos materiais devido a existência de obras não sinalizadas 

na referida rua. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Tendo em consideração a informação do Chefe de Divisão dos Serviços Operativos, datada de 26/11/2007, 

que informa, que aquando da realização dos trabalhos de emanilhamento, alargamento da faixa de rodagem e 

respectiva pavimentação a betuminoso, a Rua de São Pedro, em Cabecinhas, esteve cortada ao trânsito, e que na 

última fase da obra (arranjos da bermas em cimento), a referida rua foi aberta ao trânsito e devidamente sinalizados 

os trabalhos em curso. Informa ainda, que os todos os residentes foram atempadamente avisados das obras a 

realizar, pelo que não encontra razões para a queixa apresentada. ------------------------------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, informar o requerente de que, com base, na informação 

prestada, é sua intenção indeferir o seu pedido de indemnização pelo danos materiais causados na sua viatura, e 

para se pronunciar, querendo, nos termos dos art.ºs 100º e 101º do CPA, no prazo de 10 dias úteis. -------------------- 

9 - JOETA CALDAS GAMA GONÇALVES – LOCALIZAÇÃO DE AUTOCARRO BAR – Presente o ofício 

de Joeta Caldas Gama Gonçalves, que remete planta com a possível localização da instalação de um autocarro bar, 

na Praia da Vagueira. Solicita parecer da Câmara Municipal sobre os referidos locais. ----------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, não aceitar nenhuma das localizações propostas para a 

localização do autocarro bar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Mais delibera, unanimemente, informar a requerente de que o Município não possui nenhum terreno do seu 

domínio público ou privado para a instalação do referido autocarro bar, podendo a requerente, se assim o entender, 

apresentar localização para o mesmo em terreno particular. ------------------------------------------------------------------- 

10 - SUBSÍDIOS A ATRÍBUIR NO ÂMBITO DO PROTOCOLO PARA TRANSPORTES DO ENSINO 

BÁSICO E PRÉ-ESCOLAR – Tendo em consideração as deliberações de 12/10/07 e 26/10/07, a Câmara 

Municipal delibera, por unanimidade, atribuir, no âmbito do Protocolo supramencionado, e com referência ao ano 

2007, a seguinte comparticipação: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Centro Social e Paroquial de Calvão – 5.298,71 €; ------------------------------------------------------------------- 



  

• Associação Boa-Hora – 4.913,91 €; ------------------------------------------------------------------------------------ 

• Centro Social da Freguesia de Soza – 5.386,91 €; -------------------------------------------------------------------- 

• Associação de Solidariedade Social e Cultural de Santo André – 4.973,38 €; ----------------------------------- 

• Comissão de Apoio Social e Desenvolvimento de Santa Catarina – 5.491,71 €; -------------------------------- 

• Associação Betel – 4.878,97 €; ----------------------------------------------------------------------------------------- 

• Centro Social e Paroquial de Fonte de Angeão – 3.176,57 €; ------------------------------------------------------- 

• Centro Social e Paroquial de Covão do Lobo – 3.176,57 €. --------------------------------------------------------- 

11 - PEDIDO DE PAGAMENTO DE PASSE ESCOLAR A 100%, PARA A ALUNA ALBA MARINA 

NEVES DE JESUS – Presente a informação da Técnica de Serviço Social D.ª Lina Ferreira, datada de 

06/12/2007, a informar sobre a situação económica da aluna Alba Marina Neves de Jesus, propõe o pagamento do 

passe escolar da aluna a 100%, de modo a evitar o abandono da escola, por insuficiência económica. ----------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o pagamento do passe da aluna mencionada a 

100%. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12 - DINA PAULA PEREIRA – PEDIDO DE APOIO ECONÓMICO PARA O ALUNO SIMÃO SANTOS 

RAMALHO – Presente o oficio de Dina Paula Pereira, datado de 04/11/2007, residente no lugar de Sanchequias, 

freguesia de Santo André de Vagos, a solicitar apoio económico para o seu filho, Simão Santos Ramalho, que 

frequenta o 1º ano da escola do 1º CEB de Santa Catarina, por se encontrar desempregada e ter dificuldades no 

pagamento de alimentação do menor. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Presente a informação da Técnica Superior Social, Dr.ª Lina Ferreira, que informa, não estarem reunidas 

condições para a atribuição do apoio solicitado. --------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, informar a requerente que é sua intenção indeferir o seu 

pedido de apoio económico, para o seu filho, Simão Santos Ramalho, com base na informação da Técnica Superior 

de Serviço Social, datada de 29/11/2007, e para se pronunciar, querendo, nos termos dos art.ºs 100º e 101º do CPA, 

no prazo de 10 dias úteis. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- E quando eram cerca das 15:55 horas, deu entrada na Sala de Reuniões, a Sr.ª Vereadora Dr.ª Albina Maria 

de Oliveira Rocha. Assim, as deliberações que se seguem, passam a contar com a participação e votação da Sr.ª 

Vereadora. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

13 - ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS – LOTE 77 – ALELUIA, S.A. – A Câmara Municipal delibera, por 

unanimidade, alienar à empresa Aleluia, S.A., o lote 77 da Zona Industrial de Vagos, com a área de 12.428 m2, ao 

preço de 8,98 €/m2, o que perfaz o valor total de 111.603,44 €. -------------------------------------------------------------- 

-------- Mais delibera, a Câmara Municipal, unanimemente, que a diferença de área, para menos, de 492 m2, face 

aos valores escriturados e os existentes no actual Plano de Pormenor da Zona Industrial de Vagos, com referencia 

as lotes 71, 74, 75 e 76, seja paga ao preço actual de 8,98 €/m2 à sociedade Aleluia S.A., hoje titular dos direitos da 



 
 
 
 
 
 

 

Keratec – Industrias Cerâmica S.A., por a esta fazer parte integrante daquele grupo empresarial. ----------------------- 

14 - ORÇAMENTO E PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS PARA O ANO DE 2008 – 

APROVAÇÃO – O Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal, Dr. Carlos Manuel Simões das Neves, apresentou o 

Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos da Câmara Municipal para o ano de 2008, Orçamento com uma 

receita igual à despesa de 20.891.150,00 €, e o Plano Plurianual de Investimentos com a dotação de 9.508.500,00 

€, documentos que se dão aqui como inteiramente reproduzidos para todos os efeitos legais. --------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o Orçamento e o Plano Plurianual de 

Investimentos para o ano de 2008, e submete-lo a apreciação da Assembleia Municipal. -------------------------------- 

15 - ISILDA DA SILVA CHEGANÇAS DOS SANTOS – CEDÊNCIA DE TERRENO – Presente o ofício de 

Isilda da Silva Cheganças dos Santos, datado de 03/11/2007, que informa a cedência à Câmara Municipal uma área 

de cerva de 1.000 m2, do seu terreno que confina com a Rua da Alegria e a Rua Padre Alírio de Melo, em Vagos, 

solicita: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Autorização para vedar o referido prédio (muro e vedação); ------------------------------------------------------- 

• A cedência de materiais para o efeito; ---------------------------------------------------------------------------------- 

• Seja efectuado levantamento topográfico do referido terreno, para servir de referência ao terreno cedido e 

restante. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, retirar este ponto da ordem de trabalhos, para 

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

16 - ANTÓNIO DOMINGOS PEREIRA – CEDÊNCIA DE TERRENO – Presente o ofício de António 

Domingos Pereira, datado de 29/11/2007, a informar sobre a cedência de dois terrenos para fins de utilidade 

pública, e dos quais é proprietário, provocada pelo alargamento das estradas de Ligação da Zona escolar 

Desportiva à Rua Padre Vicente Maria da Rocha”, que afecta os art.ºs 701 e 737, da Freguesia de Vagos. ------------ 

-------- Mais informa que, que o art.º 701, passa para a posse da Câmara Municipal, uma vez que é totalmente 

absorvido pelo plano acima referido, pelo que o proprietário recebe a importância de 8.550,00 €. ---------------------- 

-------- Solicita por isso a isenção de qualquer taxa ou licença camarária, para a construção de muro de vedação em 

alvenaria de tijolo ou bloco de betão com 1 m de altura e num comprimento de 102 m, no que respeita ao art.º 737, 

dado que cede, pela segunda vez, uma área de 306 m2, do mesmo artigo. -------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, retirar este ponto da ordem de trabalhos, para 

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

17 - HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO DE CAFÉ DESIGNADO POR 

“OSÍRIS”, VAGOS – RECLAMAÇÃO – Presente a reclamação apresentada por José Sousa, morador no Centro 

Comercial Narciso, Bloco B, em Vagos, que apresenta reclamação contra o horário de funcionamento do café 



  

“Osíris”, sito no referido Centro Comercial, devido, ao barulho que se prolonga pela noite dentro, mesmo nos dias 

de semana. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, notificar o explorador do estabelecimento, Sr. Renato 

César Valente Martins, de que é sua intenção reduzir o horário de funcionamento do estabelecimento para 02:00 

horas, devido à queixa apresentada com referência ao barulho existente no seu estabelecimento de café, e, para se 

pronunciar, querendo, nos termos dos artigos 100º e 101º do C.P.A., no prazo de 10 dias úteis. ------------------------ 

18 - TRANSPORTES ESCOLARES – RAFAEL VIEIRA BRANCO – Tendo em consideração que, após 

notificação para se pronunciar nos termos dos artigos 100º e 101 do C.P.A., da intenção de indeferimento do seu 

pedido do pagamento dos transportes escolares para o ano lectivo de 2007/2008, o requerente não se pronunciou, a 

Câmara Municipal delibera, por unanimidade, indeferir o seu pedido com base nos pressupostos da deliberação de 

12/10/2007. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

19 - SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE VAGOS – PROGRAMA OPERACIONAL EMPREGO, 

FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – EIXO 5 – MEDIDAS 5.6 – APOIO FINANCEIRO – A 

Câmara Municipal assumiu o compromisso junto do Centro Regional de Segurança Social de Aveiro e das IPSS do 

concelho, de financiar 50% da parte não financiada, até ao limite de 250.000,00 €, das suas candidaturas ao 

programa PARES e ao QCA III. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Assumiu ainda que excepcionalmente financiaria obras cuja candidatura estivesse vedada à partida aquele 

programa e as valências dos respectivos edifícios fossem de relevante interesse social para a Câmara Municipal de 

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

-------- Assim sendo delibera, por unanimidade, atribuir o subsídio global de 88.798,00 € a pagar em 2008. ---------- 

20 - ASSOCIAÇÃO BETEL – PROGRAMA PARES – FASE 2 – APOIO FINANCEIRO – A Câmara 

Municipal assumiu o compromisso junto do Centro Regional de Segurança Social de Aveiro e das IPSS do 

concelho, de financiar 50% da parte não financiada, até ao limite de 250.000,00 €, das suas candidaturas ao 

programa PARES e ao QCA III. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Assumiu ainda que, excepcionalmente, financiaria obras cuja candidatura estivesse vedada à partida aquele 

programa e as valências dos respectivos edifícios fossem de relevante interesse social para a Câmara Municipal de 

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

-------- Assim sendo delibera, por unanimidade, atribuir o subsídio global de 100.374,00 €, distribuído da seguinte 

forma: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Ano de 2008 – 75.000,00 €; -------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Ano de 2009 – 25.374,00 €. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

21 - CENTRO SOCIAL BEM ESTAR DE OUCA – PROGRAMA PARES – FASE 2 – APOIO 

FINANCEIRO – A Câmara Municipal assumiu o compromisso junto do Centro Regional de Segurança Social de 



 
 
 
 
 
 

 

Aveiro e das IPSS do concelho, de financiar 50% da parte não financiada, até ao limite de 250.000,00 €, das suas 

candidaturas ao programa PARES e ao QCA III. ------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Assumiu ainda que, excepcionalmente, financiaria obras cuja candidatura estivesse vedada à partida aquele 

programa e as valências dos respectivos edifícios fossem de relevante interesse social para a Câmara Municipal de 

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

-------- Assim sendo delibera, por unanimidade, atribuir o subsídio global de 250.000,00 €, distribuído da seguinte 

forma: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Ano de 2008 – 100.000,00 €; ------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Ano de 2009 – 150.000,00 €. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

22 - COMISSÃO APOIO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE SANTA CATARINA – 

PROGRAMA PARES – FASE 2 – APOIO FINANCEIRO – A Câmara Municipal assumiu o compromisso 

junto do Centro Regional de Segurança Social de Aveiro e das IPSS do concelho, de financiar 50% da parte não 

financiada, até ao limite de 250.000,00 €, das suas candidaturas ao programa PARES e ao QCA III. ------------------ 

-------- Assumiu ainda que, excepcionalmente, financiaria obras cuja candidatura estivesse vedada à partida aquele 

programa e as valências dos respectivos edifícios fossem de relevante interesse social para a Câmara Municipal de 

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

-------- Assim sendo delibera, por unanimidade, atribuir o subsídio global de 125.653,00 €, distribuído da seguinte 

forma: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Ano de 2008 – 90.000,00 €; -------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Ano de 2009 – 35.653,00 €. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

23 - REGULAMENTO MUNICIPAL DA URBANIZAÇÃO E DA EDIFICAÇÃO – ACTUALIZAÇÃO DE 

TAXAS PARA O ANO DE 2008 – Nos termos e para efeitos do n.º 2, do art.º 92º do R.M.U.E. a Câmara 

Municipal delibera, por unanimidade, aprovar a proposta de actualização das taxas para vigorarem no ano de 2008, 

actualização calculada com base nos dados do Instituto Nacional de Estatística com referência ao mês de Outubro 

de 2007, que foi de 2,4 %. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O referido documento, que se dá aqui como inteiramente reproduzido, fica a fazer parte integrante da 

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

24 - REGULAMENTO DOS SISTEMAS PÚBLICOS E PREDIAIS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E 

DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS – ACTUALIZAÇÃO DE TAXAS PARA O ANO DE 2008 – Nos 

termos e para os efeitos dos art.ºs 70º e 71º do Regulamento dos Sistemas Públicos e Prediais de Distribuição de 

Água e Drenagem de Águas Pluviais, a Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar a proposta de 

actualização das taxas e tarifas para vigorarem no ano de 2008, actualização calculada com base nos dados do 



  

Instituto Nacional de Estatística com referência ao mês de Outubro de 2007, que foi de 2,4%. -------------------------- 

-------- O referido documento, que se dá aqui como inteiramente reproduzido, fica a fazer parte integrante da 

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

25 - REGULAMENTO SOBRE O LICENCIAMENTO DE ACTIVIDADES DIVERSAS, PREVISTAS NO 

DECRETO-LEI N.º 264/2002, DE 25 DE NOVEMBRO, E NO DECRETO-LEI N.º 310/2002, DE 18 DE 

DEZEMBRO – TRANSFERÊNCIA PARA AS CÂMARAS MUNICIPAIS DE COMPETÊNCIA DOS 

GOVERNOS CIVIAS – ACTUALIZAÇÃO DE TAXAS PARA O ANO DE 2008 – Nos termos e para efeitos 

do n.º 1, do art.º 79º do Regulamento em epígrafe, a Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar a 

proposta de actualização calculada com base nos dados do Instituto Nacional de Estatística com referência ao mês 

de Outubro de 2007, que foi de 2,4%. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O referido documento, que se dá aqui como inteiramente reproduzido, fica a fazer parte integrante da 

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

26 - 18ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2007 – 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 18ª alteração ao 

orçamento da despesa que apresenta tanto nos reforços como nas anulações, o montante de 228.000,00 €, 

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 art.º 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. -------------------------------------------------------------------------------------- 

27 - 18ª ALTERAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS PARA 2007 – 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 18ª 

alteração do plano plurianual de investimentos que apresenta nos reforços o montante de 59.500,00 € e nas 

anulações o montante de 111.500,00 €, 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 art.º 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. ----------------------------------------------------- 

28 - 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 23/11/2007 a 

13/12/2007, cuja relação descriminada dos mesmos é dada aqui como inteiramente reproduzida e fica junto à 

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

29 - 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 BAIRRO DR. PEDRO GUIMARÃES – PROC.º N.º 6.2.2-01/2007 – 

PLANO DE TRABALHOS E CRONOGRAMA FINACEIRO – Presente a informação técnica de 21/10/07, 

que anexa o Plano de Trabalhos e Cronograma Financeiro da obra “Arranjos Exteriores do Bairro Dr. Pedro 

Guimarães”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o Plano de Trabalhos e o Cronograma Financeiro, 

de acordo com a informação técnica, datada do dia 21/11/2007, devendo ser comunicada a aprovação ao 

empreiteiro, ao Coordenador de Segurança em Obra e à Fiscalização. ------------------------------------------------------- 

2 - “DRENAGENS DE ÁGUAS RESIDUAIS E PLUVIAIS EM COVÃO DO LOBO” – PROC. N.º 6.2.2-

08/2007 – ADJUDICAÇÃO – Presente o Relatório Final da Comissão de Análise de Propostas, datado de 

23/11/2007, que propõe a adjudicação à Firma Vítor Almeida & Filhos, S.A., pelo valor de sua proposta de 

983.016,88 €, em virtude de ser a proposta mais vantajosa. ------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, adjudicar a obra à Empresa Vítor Almeida & Filhos, S.A., 

pelo valor da sua proposta de 983.016,88 €, mais IVA, de acordo com o Relatório da Comissão de Análise de 

Propostas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

C – OBRAS PARTICULARES 

1 - MÁRCIO SANTOS GORDO – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC.º N.º 132/07 – Presente o processo de 

informação prévia nº 132/07 de que é requerente Márcio Santos Gordo, residente no Bairro de S. João, 4, freguesia 

de Vagos, que pretende construir uma moradia unifamiliar e muros, num terreno do qual é proprietário, sito na Rua 

Duque de Bragança, lugar de Canto de Calvão, freguesia de Calvão. -------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o presente processo de informação prévia nas 

condições da informação técnica, datada do dia 06/11/2007. ------------------------------------------------------------------ 

2 - ACÍLIO OLIVEIRA MAIA – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC.º N.º 135/07 – Presente o processo de 

informação prévia nº 135/007 de que é requerente Acílio Oliveira Maia, residente na Rua Principal, 101, lugar de 

Boco, freguesia de Soza, que pretende construir duas moradias unifamiliares e muros, num terreno do qual é 

proprietário, sito na Rua do Barreiro, lugar e freguesia de Ouca. ------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o presente processo de informação prévia nas 

condições da informação técnica, datada do dia 06/11/2007. ------------------------------------------------------------------ 

3 - EZEQUIEL JESUS MARTINS – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC.º N.º 140/07 – Presente o processo de 

informação prévia nº 140/007 de que é requerente Ezequiel Jesus Martins, residente na Rua dos Ferros, 12, lugar 

de Choca do Mar, freguesia de Calvão, que pretende construir uma moradia unifamiliar com garagem e muros, 



  

num terreno do qual é proprietário, sito na Rua dos Ferros, 12, no mesmo lugar e freguesia. ---------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o presente processo de informação prévia nas 

condições da informação técnica, datada do dia 08/11/2007. ------------------------------------------------------------------ 

4 - GINA MARIA MALTA JULIÃO SIMÕES – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC.º N.º 122/07 – Presente o 

processo de informação prévia nº 122/007 de que é requerente GINA Maria Malta Julião Simões, residente na Rua 

Padre José Capela, 194, lugar de Lomba, freguesia de Santo António de Vagos, que pretende construção de uns 

arrumos agrícolas/florestais, em zona agro-florestal, sito na Rua Chão do Repouso, no lugar de Lombomeão. ------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o presente processo de informação prévia em zona 

agro-florestal, e nas condições da informação técnica, datada do dia 05/11/2007. ----------------------------------------- 

5 - JOÃO LUIS GOMES ROCHA – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC.º N.º 100/2007 – Presente o processo 

de informação prévia nº 100/007 de que é requerente João Luís Gomes Rocha, residente na Rua do Canil, 59, 

freguesia de Vagos, que pretende alteração e ampliação de uma moradia (proc.º n.º 282/89), existente no Bairro de 

S. João. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o presente processo de informação prévia nas 

condições da informação técnica, datada do dia 14/11/2007. ------------------------------------------------------------------ 

6 - FLOR DE SEVILHA, LDA. – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC.º N.º 86/07 – Presente o processo de 

informação prévia nº 86/007 de que é requerente a firma Flor de Sevilha, Lda., com sede na Rua Principal, n.º 136, 

lugar e freguesia de Ponte de Vagos, que pretende instalação de um estabelecimento de restauração e/ou bebidas 

destinado a padaria/pastelaria, numa loja localizada num edifício já existente sito na Rua Principal, n.º 136 – r/c – 

fracção B, no mesmo lugar e freguesia. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o presente processo de informação prévia nas 

condições da informação técnica, datada do dia 29/10/2007. ------------------------------------------------------------------ 

7 - ISILDA OLIVEIRA SIMÕES – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC.º N.º 3/07 – Presente o processo de 

informação prévia nº 3/007 de que é requerente Isilda Oliveira Simões, residente na Rua D. Inês, n.º 3, lugar de 

Vergas, freguesia de Santo André de Vagos, que pretende alteração de uma unidade industrial, para “armazém de 

produtos de agro-florestais”, num terreno sito no mesmo lugar e freguesia. ------------------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o presente processo de informação prévia nas 

condições da informação técnica, datada do dia 06/10/2007. ------------------------------------------------------------------ 

8 - DAVID LOPES – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC.º N.º 113/07 – Presente o processo de informação 

prévia nº 113/07 de que é requerente David Lopes, residente na Rua da Igreja, n.º 5, lugar e freguesia de Santo 

André de Vagos, que pretende instalar um quiosque, com a área de 12 m2, destinado à venda de jornais e revistas e 

serviço de cafetaria, sito no mesmo lugar e freguesia de Santo André de Vagos, junta à E. N. 109, ao km 73.18. ---- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, autorizar apenas o quiosque para venda de jornais e 



 
 
 
 
 
 

 

indeferir o uso de cafetaria, cujas exigências não se enquadram com um quiosque, em estrutura móvel e amovível 

em espaço público. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9 – MOISÉS SIMÕES PANDEIRADA – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC.º N.º 130/07 – Presente o 

processo de informação prévia nº 130/007 de que é requerente Moisés Simões Pandeirada, residente na Rua Nova, 

n.º 417, lugar de Lombomeão e freguesia de Vagos, que pretende realizar obras de construção de um edifício de 

habitação, comercio e/ou serviços, em parcela a destacar de uma propriedade sita no mesmo lugar e freguesia. ------ 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o presente processo de informação prévia nas 

condições das informações técnicas, datadas de 31/10/2007, 15/11/2007 e 21/11/2007. ---------------------------------- 

-------- Antes de se entrar na discussão do ponto C10 da presente Ordem de Trabalhos, ausentou-se da sala de 

reuniões, o Sr. Vereador Eng.º Vítor Oliveira Santos, em virtude de ser familiar do requerente, Amândio 

Carvalhais. Assim a deliberação que se segue, não conta com a participação e votação do Sr. Vereador. -------------- 

10 - AMÂNDIO CARVALHAIS – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC.º N.º 207/06 – Presente o processo de 

informação prévia nº 207/07 de que é requerente Amândio Carvalhais, residente na Rua do Palhal, n.º 49, lugar de 

Palhal, freguesia de Ponte de Vagos, que pretende construir uma moradia unifamiliar, anexos e muros, sito na Rua 

do Palhal, lugar de Palhal e freguesia de Ponte de Vagos. --------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o presente processo de informação prévia nas 

condições da informação técnica, datada do dia 26/11/2007. ------------------------------------------------------------------ 

-------- Entrou na Sala de Reuniões, o Sr. Vereador Eng.º Vítor Oliveira Santos. As deliberações que se seguem, 

passam a contar com a participação e votação do Sr. Vereador. -------------------------------------------------------------- 

11 - SILVÉRIO DA SILVA CIPRIANO E ALBINO PERALTA VIEIRA – INFORMAÇÃO PRÉVIA – 

PROC.º N.º 96/05 – Presente o processo de informação prévia nº 96/05 de que é requerente Silvério da Silva 

Cipriano, residente na Rua Comandante Rocha e Cunha, n.º 259, em Vagos, e Albino Peralta Vieira, residente no 

Largo da Escola, Vale de Ílhavo, que pretendem construir uma moradia unifamiliar e destaque de um terreno do 

qual são proprietários, sito em S. João, em Vagos ------------------------------------------------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, retirar este ponto da ordem de trabalhos, para 

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

12 - ROSA NETO CONCEIÇÃO FREIRE – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC.º N.º 104/07 – Presente o 

processo de informação prévia nº 104/07 de que é requerente Rosa Neto Conceição Freire, residente na Rua 

maestro Duarte Gravato, n.º 25, 1º D, em Vagos, que pretende construir uma moradia unifamiliar e anexo, num 

terreno do qual é proprietária, sito na Rua das Quintas, lugar de Carvalhais, freguesia de Ponte de Vagos. ----------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o presente processo de informação prévia nas 

condições da informação técnica, datada do dia 03/12/2007. ------------------------------------------------------------------ 



  

13 - MARTINS & ANACLETO, LDA. - INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC.º N.º 92/07 – Presente o processo 

de informação prévia nº 92/07 de que é requerente a firma Martins & Anacleto, Lda., com sede na Zona Industrial 

de Vagos, lote 32, que pretendem implementação de parque industrial no lote 32, da Zona Industrial de Vagos, 

com um único edifício, composto por um conjunto de unidades, a dividir em regime de propriedade horizontal. ---- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, dar parecer favorável à propriedade horizontal, devendo o 

Departamento de Urbanismo, pronunciar-se sobre a proposta de informação prévia. -------------------------------------- 

14 - DORMAK, LDA. – INFORMAÇÃO PRÉVIA DE LOTEAMENTO URBANO – PROC.º N.º 146/07 – 

Presente o processo de informação prévia de loteamento urbano nº 146/007, de que é requerente a firma Domark, 

Lda., com sede na Zona Industrial de Vagos, lotes 97 e 98, que solicita a informação sobre a viabilidade de junção 

dos lotes 97 e 98 da Zona Industrial de Vagos. ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

datada de 12/11/2007. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

15 - DORMAK, LDA. - LOTEAMENTO URBANO – PROC.º N.º 13/07 – Presente o processo de loteamento 

urbano n.º 13/07, de que é requerente a firma Dormak, Lda., com sede na Zona Industrial de Vagos, lotes 97 e 98, 

que pretende o loteamento/junção dos lotes n.º 97 e 98, da Zona Industrial de Vagos. ------------------------------------ 

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

datada de 12/11/2007, e dispensar a apresentação dos projectos de obras e urbanização. --------------------------------- 

16 - EUROVAGOS CONSTRUÇÕES, LDA. - LOTEAMENTO URBANO – PROC.º N.º 9/07 – Presente o 

processo de loteamento urbano n.º 9/07, de que é requerente a firma Eurovagos Construções, Lda., com sede na 

Rua Manuel Firmino, Ed. Veneza, n.º 52 6º AR, em Aveiro, que pretende a aprovação do projecto de loteamento a 

levar efeito num prédio sito em Soza. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

datada do dia 26/11/2007, e notificar a requerente a apresentar os projectos de obras e urbanização. ------------------- 

17 - TELMO NUNES PAIVA – LOTEAMENTO URBANO – PROC.º N.º 327/81 – Presente o processo de 

loteamento urbano n.º 327/81, de que é requerente Telmo Nunes Paiva, residente na Rua Cruzeiro, 43, lugar e 

freguesia de Ouca, requer a desistência da alteração ao alvará de loteamento 327/81. ------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, revogar a sua deliberação de 08/07/2005, que aprovou a 

alteração ao processo de loteamento titulado pelo alvará n.º 327/81, de acordo com a informação técnica datada de 

09/10/2007. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

18 - FRANCISCO MANUEL PEREIRA SANTOS – LICENCIAMENTO DE OBRAS – PROC.º N.º 217/06 

– Presente o processo de licenciamento de obras processo n.º 217/06, de que é requerente Francisco Manuel Pereira 

Santos, residente na Rua Padre Joaquim da Rocha, lugar de Lombomeão, freguesia de Vagos, que pretende 

construir uma cabine com 3 m2, num terreno sito em Cancelas, Lavandeira, freguesia de Soza. ------------------------ 



 
 
 
 
 
 

 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o presente processo de licenciamento de obras em 

área agro-florestal inferior a 2 hectares, nas condições da informação técnica, datada do dia 12/11/2007. ------------- 

19 - MARIA LURDES JESUS PINHO – OBRAS PARTICULARES – PROC.º N.º 236/07 – Presente o 

processo de obras particulares processo n.º 236/07, de que é requerente Maria de Lurdes de Jesus de Pinho, 

residente na Rua 1º de Janeiro, n.º 11, lugar de Vigia, freguesia de Santo André de Vagos, que pretende licença, 

para subir o muro (de divisão) já existente para a altura de 1,80 metros, num terreno sito na Rua 1º Janeiro, n.º 11, 

no mesmo lugar e freguesia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido da requerente, face ao disposto do n.º 2 do 

15º do REMUE, uma vez que existe manifesto interesse em defender aspectos de segurança. --------------------------- 

20 - ROSA MARIA MARQUES FANECA OLIVEIRA – OBRAS PARTICULARES – PROC.º N.º 196/2007 

– Presente o processo de obras particulares n.º 196/2007, de que é requerente Rosa Maria Marques Faneca de 

Oliveira, residente em Miroasis, n.º70 – Núcleo A, que requer a autorização para construção de uma moradia em 

São João, Vagos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, autorizar a construção de parte dos anexos e muros, em área 

agro-florestal, nas condições constantes da informação técnica, datada do dia 31/10/2007. ------------------------------ 

21 - ROSA FÁTIMA FERREIRA DA SILVA RAMOS – OBRAS PARTICULARES – PROC.º N.º 88/2007 – 

Presente o processo de obras particulares n.º 88/2007, de que é requerente Rosa Fátima Ferreira da Silva Ramos, 

residente na Estrada Nacional 109, n.º 48 A, lugar e freguesia de Santo André de Vagos, que pretende o 

licenciamento de uma moradia e anexo, num terreno sito na Rua Santo António, lugar de Canto de Calvão, 

freguesia de Calvão. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, retirar este ponto da ordem de trabalhos para 

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

22 - LINO RIBEIRO UNIPESSOAL, LDA. - CONSTRUÇÃO EM PARCELA A DESTACAR – PROC.º N.º 

18/07 – Presente o processo de destaque nº 18/07 de que é requerente a firma Lino Ribeiro Unipessoal, Lda., com 

sede na Rua do Mar, n.º 17, lugar e freguesia de Ponte de Vagos, que requer autorização, para desanexar uma 

parcela de terreno, para construção de moradia num terreno, sito no lugar de Rio Tinto, freguesia de Ouca. ---------- 

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

datada de 17/10/2007. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

23 - CASIMIRO PAIXÃO, LDA. – OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO – Presente o processo de ocupação 

de espaço público, de que é requerente Casimiro Paixão, Lda., com sede na Rua dos Bombeiros Voluntários de 

Vagos, n.º 18, Bloco A, r/c, na Vila de Vagos, que pretende instalar uma esplanada no seu estabelecimento 

comercial, denominado “Bifinho”, na mesma rua, na Vila de Vagos. -------------------------------------------------------- 



  

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, retirar este ponto da ordem de trabalhos, para 

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

24 - ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO MUNICIPAL DA URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO – Tendo 

em conta que durante o Inquérito Público, a que foi submetido o Regulamento, não foi apresentada qualquer 

reclamação, a Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar a proposta do Regulamento, bem como, 

remete-la apreciação e votação da Assembleia Municipal. -------------------------------------------------------------------- 

25 - MARIA LUISA PESSOA SANTOS E OUTROS – LOTEAMENTO URBANO – PROC.º N.º 32/87 – 

Presente o processo de informação prévia de loteamento urbano nº 32/87, de que é requerente Maria Luísa Pessoa 

Santos, residente na Rua Parque de Campismo, n.º 8, Sito na Gafanha da Boa Hora, que pretende licença 

administrativa para alteração da operação de loteamento titulada pelo alvará de loteamento n.º 2/88, emitido em 

26/02/88. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

datada do dia 07/11/2007, e isentar de apresentação dos projectos de obras e urbanização. ------------------------------ 

26 - VAGUEIRAZUR – CONSTRUÇÕES IMOBILIÁRIAS, LDA. - LOTEAMENTO URBANO – PROC. 

N.º 2/2004 – RECEPÇÃO PROVISÓRIA DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO – Presente o processo de 

loteamento n.º 2/2004, de que é requerente a firma Vagueirazur – Construções Imobiliárias, Lda., com sede na 

Praia da Vagueira, requerendo a recepção provisória das obras de urbanização do referido loteamento. --------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, homologar a recepção provisórias das obras de 

urbanização, do processo de loteamento 2/2004 titulado pelo alvará de loteamento n.º 3/2005, e autorizar a redução 

da caução para o valor de 6.052,40 €, a manter-se até à recepção definitiva das obras, de acordo com a informação 

técnica datada de 13/12/2007. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

27 - ARMANDO MARQUES FERREIRA – LOTEAMENTO URBANO – PROC.º N.º 2/2001 – 

RECEPÇÃO PROVISÓRIA DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO – Presente o processo de loteamento n.º 

2/2001, de que é requerente Armando Marques Ferreira, residente em lugar de Chipar de Cima, concelho de 

Anadia, que requer a recepção provisória das obras de urbanização do referido loteamento. ----------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, homologar a recepção provisórias das obras de 

urbanização, do processo de loteamento 2/2001 titulado pelo alvará de loteamento n.º 1/2006, e autorizar a redução 

da caução para o valor de 2.371,60 €, a manter-se até à recepção definitiva das obras, de acordo com a informação 

técnica datada de 12/12/2007. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- E quando eram cerca das 18:10 horas, saiu a Sr.ª Vereadora Dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha, por ter 

que estar presente numa reunião a realizar na Escola EB 2/3, em Vagos. Assim as deliberações que se seguem, 

passam a não contar com a participação e votação da Sr.ª Vereadora. ------------------------------------------------------- 

28 - ARMANDO VIANA, LDA. - LOTEAMENTO URBANO – PROC. N.º 1/07 – RECEPÇÃO 



 
 
 
 
 
 

 

PROVISÓRIA DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO – Presente o processo de loteamento n.º 1/07, de que é 

requerente a firma Armando Viana, Lda., com sede em Vagos, que requer a recepção provisória das obras de 

urbanização do referido loteamento. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, homologar a recepção provisórias das obras de 

urbanização, do processo de loteamento 1/07 titulado pelo alvará de loteamento n.º 9/2007, e autorizar a redução da 

caução para o valor de 578,40 €, a manter-se até à recepção definitiva das obras, de acordo com a informação 

técnica datada de 13/12/2007. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

E – EXTRAS – Apreciados os assuntos incluídos na Ordem do Dia da presente reunião, o Senhor Presidente da 

Câmara Municipal, informou a Câmara Municipal que era importante e urgente a apreciação e decisão sobre os 

assuntos a seguir mencionados, pelo que a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, que os mesmos fossem 

colocados à discussão. Tais assuntos passaram a ser de imediato objecto de deliberação nos termos do artº 83º, da 

Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ---------------------- 

1 - ARMINDA DE JESUS LOURO, SILVÉRIO FERREIRA LOURO E EDUARDA MARIA LOURO 

REGALADO – CONSTRUÇÃO EM PARCELA A DESTACAR – PROC.º N.º 17/07 – Presente o processo de 

destaque, de que são requerentes Arminda de Jesus Louro, residente na Rua Carvalho e Maia, Edf Limarsan, Bl A 

– 16 4º Dto., Vagos, Silvério Ferreira Louro e Eduarda Maria Louro Regalado, que requerem autorização para 

desanexar uma parcela de terreno, em Vagos. ----------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o destaque, de acordo com as condições técnicas, 

datadas de 31/10/2007. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 - GAMA & TENDEIRO – CONSTRUÇÕES, LDA. - LOTEAMENTO URBANO – PROC.º N.º 10/06 – 

RECEPÇÃO PROVISÓRIA DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO – Presente o processo de loteamento n.º 

10/06, de que é requerente a firma Gama & Tendeiro – Construções, Lda., na Rua Principal, n.º 335, freguesia da 

Gafanha da Boa Hora, que requer a recepção provisória das obras de urbanização do referido loteamento. ----------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, homologar a recepção provisórias das obras de 

urbanização, do processo de loteamento 10/06 titulado pelo alvará de loteamento n.º 5/2007, e autorizar a redução 

da caução para o valor de 880,29 €, a manter-se até à recepção definitiva das obras, de acordo com a informação 

técnica datada de 13/12/2007. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3 - CENTRO EDUCATIVO DE OUCA – AQUISIÇÃO DE TERRENO – A Câmara Municipal delibera, por 

unanimidade, adquirir a Ana Maria Cardoso Teixeira Simões e marido Manuel de Oliveira Simões, residente na 

freguesia de Ouca, o prédio rústico, registado sob o art.º n.º 1131, da referida freguesia, pelo preço de 12.652,00 €.  

--------- 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 dezoito horas e vinte minutos. -------------------------------------------------------------------------- 


