
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ACTA Nº24/07 

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DO DIA 28 DE DEZEMBRO 

DE 2007 

--------- No dia 28 de Dezembro de 2007, pelas quinze horas e trinta 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 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. ---------------------------------------------------- 

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

do dia 14 de Dezembro. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 

27/12/2007 de 2007, o qual acusa um saldo em dinheiro de 95.401,26 €. A Câmara Municipal dele tomou 

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

2 - ALIENAÇÃO DO CONJUNTO DE LOTES 3 A 28 DO LOTEAMENTO 1/94 – PLANO DE 

PORMENOR DA GAFANHA DA BOA HORA – A Câmara Municipal tomou conhecimento que não foi 

recebida qualquer proposta para a Alienação do Conjunto dos lotes 3 a 28 do Loteamento 1/94 – Plano de 

Pormenor da Gafanha da Boa Hora. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Presente o ofício nº 345/07 EPNA, datado de 10/12/2007, da Equipa de Protecção da Natureza e Ambiente 

(EPNA), da Guarda Nacional Republicana de Aveiro, que remete o auto de noticia n.º 247/07, levantado contra 

João Batista Julião, residente na Rua Irmã Rita, n.º 14, lugar de Corgo do Seixo de Baixo, freguesia de Santo 

António de Vagos, por extracção de massas minerais, sem possuir licença de pesquisa e de exploração de massas 

minerais. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, remeter à Fiscalização Municipal para localizar na planta 

de condicionantes do PDM, o local da infracção. ------------------------------------------------------------------------------- 

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



  

Presente o ofício nº 351/07 EPF, datado de 12/12/2007, da Equipa de Protecção Florestal, da Guarda Nacional 

Republicana de Aveiro, que remete o auto de noticia n.º 253/07, levantado, contra Manuel Domingues Ribeiro, 

residente na Rua de Santo António, lugar de Canto de Calvão, freguesia de Calvão, por construção de 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, remeter à Fiscalização Municipal para localizar na planta 

de condicionantes do PDM, o local da infracção. ------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Delibera ainda, por unanimidade, solicitar ao Departamento de Urbanismo que informe se se encontra a 

decorrer o processo de obras, em nome do arguido, Manuel Domingues Ribeiro, residente em Canto de Calvão. ---- 

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

Presente o ofício nº 349/07 EPF, datado de 11/12/2007, da Equipa de Protecção Florestal (EPF), da Guarda 

Nacional Republicana de Aveiro, que remete os autos de notícia de contra ordenação, abaixo mencionados: --------- 

a) Auto de noticia de contra ordenação nº 250/07, levantado contra Arlindo António Carvalhais, residente 

em Travessa 109, n.º 9, lugar de Canto de Calvão, freguesia de Calvão, por construção de uma habitação, 

sem que para o efeito tivesse afixado no exterior de forma visível o aviso que publicita o alvará. ------------ 

b) Auto de noticia de contra ordenação nº 251/07, levantado contra Humberto da Cruz Teixeira, residente em 

Rua Direita, Vergas do Sul n.º 104, freguesia de Santo André de Vagos, por construção de uma habitação, 

sem que para o efeito tivesse afixado no exterior de forma visível o aviso que publicita o alvará. ------------ 

--------A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, remeter à Fiscalização Municipal para localizar na planta 

de condicionantes do PDM, os locais das infracções. --------------------------------------------------------------------------- 

-------- Delibera ainda, por unanimidade, solicitar ao Departamento de Urbanismo que informe se se encontra a 

decorrer os processos de obras, em nome dos arguidos. ------------------------------------------------------------------------ 

6 - ÓSCAR MANUEL OLIVEIRA GASPAR – ENTREGA DE LIVROS PARA A BIBLIOTECA 

MUNICIPAL – Presente o ofício datado de 05/10/2007, de Óscar Manuel Oliveira Gaspar, residente em Vagos 

que, como já tem acontecido, entrega para a Biblioteca Municipal mais 15 livros, essencialmente técnicos ou 

relativos a assuntos políticos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aceitar a doação e agradecer ao Sr. Dr. Óscar Gaspar os 

livros agora entregues que ficam a fazer parte do acervo da Biblioteca Municipal. Mais foi deliberado, agradecer ao 

Sr. Dr. Nuno Ferreira da Silva, Chefe de Gabinete do Grupo Parlamentar do Partido Socialista o livro “Leis da 

República 2006/2007” publicado pelo referido Grupo Parlamentar, que teve a gentileza de enviar através e a 

solicitação do Sr. Dr. Óscar Gaspar. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

7 - JOÃO BATISTA DA ROCHA ESTEVES E MULHER, EULÁLIA DOS SANTOS ESTEVES – 

AQUISIÇÃO DE TERRENO – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, adquirir a João Batista da Rocha 

Esteves, e mulher Eulália dos Santos Esteves, ambos residentes na Rua Principal, n.º 186, no lugar e freguesia de 



 
 
 
 
 
 

 

Santa Catarina, o prédio urbano, registado sob o art.º n.º 725, da referida freguesia, pelo preço de 7.500,00 €, 

destinado à criação de espaços verde e lazer. ------------------------------------------------------------------------------------ 

8 - TERRENOS NA FREGUESIA DE OUCA DESTINADOS À CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE LAZER 

– RECTIFICAÇÃO DA DELIBERAÇÃO DA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DO DIA 09/03/2007 

– Por deliberação da Câmara Municipal de 9/3/07, a Câmara Municipal deliberou, aceitar a cedência proposta por 

Vítor Manuel da Silva Simões e esposa, Maria Natália Freire de Campos, com referência a dois terrenos sitos na 

freguesia de Ouca e identificados na referida deliberação, tendo-se mencionado que os mesmos se destinavam à 

construção do Centro Educativo da Carregosa, quando, na realidade, os mesmos se destinavam à construção de um 

Parque de Lazer. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, rectificar a sua deliberação de 9/3/07, fazendo constar da 

mesma que os terrenos se destinam à construção de um Parque de Lazer, e não à Construção do Centro Educativo 

da Carregosa, conforme, por lapso, foi mencionado. --------------------------------------------------------------------------- 

9 - PROTOCOLO REFERENTE À INSTALAÇÃO DO CAMPO MULTIUSOS –– RATIFICAÇÃO – A 

Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ratificar a assinatura do protocolo efectuada pelo Sr. Presidente da 

Câmara, aos dez dias do mês de Setembro de 2007. ---------------------------------------------------------------------------- 

10 - REGULAMENTO DE ATRIBUIÇÃO DE FOGOS DE HABITAÇÃO SOCIAL EM REGIME DE 

RENDA APOIADA – Presente o Projecto de Regulamento de Atribuição de Habitação Social em Regime de 

Renda Apoiada, a Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprová-lo e submete-lo a inquérito público. ------- 

11 - PEDIDO DE APOIO ECONÓMICO PARA A RECONSTRUÇÃO DE UMA HABITAÇÃO 

PERTENCENTE AO SR. RAÚL LOPES – Presente a informação social da Técnica de Serviço Social da 

Câmara Municipal, Dr.ª Lina Ferreira, na qual dá a conhecer que o Sr. Raul Lopes, com residência no lugar de 

Quintã, em Vagos, solicitou à Câmara Municipal, apoio económico para reconstrução da sua habitação. ------------- 

-------- Informa ainda, que o requerente, posteriormente, solicitou a demolição da sua habitação invocando que o 

seu estado de degradação poderia implicar risco para o seu agregado familiar e população em geral, sendo a 

habitação demolida pelos Serviços Operacionais da Câmara, em Novembro de 2007. ------------------------------------ 

-------- Após esta data o agregado familiar ficou sem solução habitacional, sendo o mesmo composto pelo 

requerente e por três filhos menores. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Uma vez que não existe possibilidade de o realojar em habitação social da Câmara, por inexistência de fogo 

vago, propõe que de acordo com o estabelecido no Regulamento Municipal de Atribuição de Apoio a Estratos 

Sociais Desfavorecidos (art. 3º ponto 1.1), seja efectuado o arrendamento de uma habitação, pelo período de seis 

meses, de modo a garantir uma resposta imediata de realojamento deste agregado familiar. ----------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, concordar com a proposta da Técnica de Serviço Social, e 



  

proceder ao arrendamento de uma habitação, pelo período de seis meses a contar de 10/12/2007 para realojar o Sr. 

Raul Lopes e filhos menores. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Mais delibera a Câmara Municipal, unanimemente, conceder poderes ao Sr. Presidente da Câmara para 

contratar e outorgar o contrato de arrendamento até ao valor de 350,00 €/mês. -------------------------------------------- 

12 - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VAGOS – PAGAMENTO DE TRANSPORTE ENTRE VAGOS 

E SEIXO DE MIRA PARA A ALUNA MARIA MANUELA ALMEIDA VIANA – DELIBERAÇÃO DE 

28/9/2007 – Por deliberação de 28/9/07 e a pedido do Agrupamento de Escolas de Vagos, a Câmara Municipal 

deliberou efectuar o pagamento das despesas com o transporte da aluna mencionada em epígrafe, entre Vagos e 

Seixo de Mira, dois dias por semana, uma vez que a menina necessita de frequentar a CERCI-Mira. ------------------ 

-------- Vem agora o Agrupamento de Escolas de Vagos, informar que o pagamento deve ser efectuado à Santa 

Casa da Misericórdia de Vagos, uma vez ser esta a entidade responsável pela aquisição e apresentação dos bilhetes.  

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, que a partir da presente data o pagamento das despesas de 

transporte seja efectuado à Santa Casa da Misericórdia de Vagos uma vez ser esta entidade que suporta as mesmas.  

13 - 19ª 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 19ª alteração ao 

orçamento da despesa que apresenta tanto nos reforços como nas anulações, o montante de 241.700,00€, 

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. -------------------------------------------------------------------------------------- 

14 - 19ª 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 19ª 

alteração do plano plurianual de investimentos que apresenta nos reforços e nas anulações, o montante de 

29.000,00 €, 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 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. -------------------------------------------------------------------------------------- 

15 - DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS – A Câmara Municipal tomou conhecimento dos despachos 

efectuados no âmbito das Obras Particulares, no período de 14/12/2007 a 27/12/2007, cuja relação descriminada 

dos mesmos é dada aqui como inteiramente reproduzida e fica junto à minuta da acta da presente reunião. ----------- 

16 – 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 - “EQUIPAMENTO DE APOIO SOCIAL E ADMINISTRATIVO NA ZONA INDUSTRIAL DE 

VAGOS” – PROCESSO 6.2.2-19/2004 – PROPOSTA DE TRABALHOS A MAIS/MENOS N.º 4 - Presente a 

informação técnica datada de 10/12/2007, na qual é dado a conhecer que para a obra de “Equipamento de Apoio 

Social e Administrativo na Zona Industrial de Vagos”, vão existir trabalhos a mais e trabalhos a menos, resultantes 

de: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Execução de cobertura plana em terraço na zona de implantação do Chiller e envolvente, indispensável 

para a montagem do equipamento e acesso futuro; ------------------------------------------------------------------ 

• Não execução de cobertura metálica com desvão prevista em projecto na zona do Chiller e envolvente; --- 

• Execução de cobertura plana em terraço na zona de acesso ao 1º andar a poente e impermeabilização da 

escada, omissos no mapa de trabalhos. -------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Mais informa que, o valor dos trabalhos a mais é 5.232,26 € e dos trabalhos a menos é de 809,58 €. ---------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar os trabalhos a mais e trabalhos a menos, 

respectivamente, no valor de 5.232,26 € e 809,58 €, acrescidos de IVA, nos termos da informação técnica datada 

do dia 10/12/2007. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

C – OBRAS PARTICULARES 

1 - MÁRIO MANUEL PEDROSA SILVA – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC.º N.º 145/07 – Presente o 

processo de informação prévia nº 145/07 de que é requerente Mário Manuel Pedrosa Silva, residente na Rua da 

Senhora, n.º 580, em Vagos, que pretende construir uma moradia unifamiliar, anexos e muros, num terreno sito na 

Rua da Mata, na vila de Vagos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

2 - JOSÉ CARLOS SANTOS COSTA – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC.º N.º 152/07 – Presente o 

processo de informação prévia nº 152/07 de que é requerente José Carlos Santos Costa, residente na Rua Dr. João 

Rocha, n.º 12, lugar e freguesia de Fonte de Angeão, que pretende construir uma moradia unifamiliar, com 

estacionamento e muros, num terreno sito na Rua central, no mesmo lugar e freguesia. ---------------------------------- 

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

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

3 - JOÃO PEDRO MASCARENHAS DÁ MESQUITA – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC.º N.º 151/07 – 

Presente o processo de informação prévia nº 151/07 de que é requerente João Pedro Mascarenhas Dá Mesquita, 

residente na Rua Engenheiro Humberto Mendes Correia, na vila de Vagos, que pretende construir anexos, num 



  

terreno sito na rua mencionada, na vila de Vagos. ------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

4 - LEONOR NEVES SESTA – INFORMAÇÃO PRÉVIA DE LOTEAMENTO – PROC.º N.º 150/07 – 

Presente o processo de informação prévia de loteamento nº 150/07 de que é requerente Leonor Neves Sesta, 

residente na Urbanização Vale de Mouro, Lote 1, na freguesia de Oliveira do Bairro, que pretende alteração do 

Lote n.º 3, do alvará de loteamento n.º 26/88, respeitante a um terreno sito no lugar e freguesia de Santa Catarina. - 

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

datada de 29/11/2007. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5 - 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, definir como perfil para a Travessa de São João, em 

Vagos, 11,25 metros e mandar executar o projecto de execução da via. ----------------------------------------------------- 

-------- Mais delibera, por unanimidade, aprovar a informação prévia nas condições da informação técnica datada 

de 24/10/2007, e na condição dos requerentes cederem, quer no prédio onde pretendem a construção e destaque, 

quer no prédio que confina com este, sua propriedade, a área necessária para a construção de arruamento, com o 

mesmo perfil definido para a Travessa de São João (11,25 metros). --------------------------------------------------------- 

6 - 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. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Atendendo a que a Câmara Municipal, entende que a preservação da “Arquitectura Gandareza” deve ser 

alcançada pela recuperação dos edifícios existentes ou construção de novos, devidamente integrados, e que a 

solução apresentada não atinge aqueles objectivos, e, uma vez que a proposta cumpre a legislação em vigor, a 

Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura, na condição de todas as 

construções antigas, incluindo muros, serem previamente demolidas e, os muros de vedação a construir serem 

implantados cumprindo os alinhamentos da Lei. -------------------------------------------------------------------------------- 

7 - 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 coberta no seu estabelecimento 

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

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar a pretensão por quanto se enquadra no Plano de 

Pormenor em vigor, e se enquadrara no Plano de Pormenor que se acha para publicação, bem como, nas condições 

da demais legislação em vigor. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 - PLANO PLURIANUAL 2008 – RECTIFICAÇÃO DE NOME DE OBRA – A Câmara Municipal delibera, 

por unanimidade, rectificar o nome da obra inscrita no P.P.I. para 2008, sob o código/ano/número de projecto 

acção “01/2008/41 – Concessão/aquisição de mobiliário para a Praia da Vagueira”, para o nome 

“Concessão/Aquisição de mobiliário para as Praias da Vagueira e Areão”, e dar conhecimento à Assembleia 

Municipal na sua sessão a realizar no dia 28/12/2007. ------------------------------------------------------------------------- 

2 - RUI JORGE DOS SANTOS JESUS – PROCESSO DE CONTRA-ORDENAÇÃO – Presente o auto de 

noticia de contra ordenação, levantado pela Fiscalização Municipal em 27/12/2007, contra Rui Jorge dos Santos 

Jesus, residente em Rua Principal, em Sanchequias, Santo André de Vagos, por construção de muro de divisão, no 

referido lugar de Sanchequias, sem que para o efeito tivesse licença administrativa de construção. --------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, remeter o auto de noticia para a Comissão Regional da 

Reserva Agrícola da Beira Litoral, uma vez que, o local da infracção se situa em área de RAN – Reserva Agrícola 

Nacional, por ser esta a entidade com competência para instrução do processo. ------------------------------------------- 

3 - ASSOCIAÇÃO VITIVINICOLA DA BAIRRADA – DECLARAÇÃO ABONATÓRIA – 

RATIFICAÇÃO – O Sr. Presidente da Câmara informou a Câmara Municipal que, em 14/12/2007, assinou uma 

“Declaração Abonatória” na qual declara em nome da Autarquia que tomou conhecimento do projecto de 

constituição de uma Entidade Certificadora, já denominada “Associação EC Beiras”, que irá certificar com 

competência exclusiva os vinhos com Denominação de Origem Controlada “Bairrada” e “Beira Interior”, assim 

como os vinhos com Indicação Geográfica “Beiras” correspondentes às áreas das referidas denominações, e 

assumirá o controlo das sub-regiões “Terras de Sicó” e “Beira Litoral”. Reconhece ainda, esta entidade como um 

importante elemento de desenvolvimento local e regional, no apoio aos agentes económicos, e reconhece o seu 

papel determinante como certificadora do produto final e como garante da qualidade do mesmo. ---------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ratificar a Declaração Abonatória, assinada pelo Sr. 



  

Presidente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4 - ZONA INSDUSTRIAL DE VAGOS – LOTE 129 – NEOCOM – DISTRIBUIÇÃO DE COMPONENTES 

AUTOMÓVEL, LDA. - Após notificação da deliberação da Câmara Municipal de 23/11/2007, veio a firma 

supramencionada pronunciar-se sobre a intenção de revogação por parte da Autarquia da escritura de compra e 

venda, do lote 129, da Zona Industrial de Vagos, efectuada no dia 20/06/2006, informando que mantém a intenção 

de avançar com a construção para a qual apresentou candidatura ao referido lote, e que se encontra em fase de 

execução o projecto relativo à referida construção. ----------------------------------------------------------------------------- 

-------- Informa ainda que, se compromete apresentar o projecto no prazo de 30 dias. ------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aceitar o prazo de 30 dias proposto pela firma NEOCOM – 

Distribuição de Componentes Automóvel, Lda., e informar que após o decurso do mesmo, tomara uma deliberação 

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

5 - EQUIPAMENTO DE APOIO SOCIAL E ADMINISTRATIVO DA ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS – 

DECLARAÇÃO – RATIFICAÇÃO – O Sr. Presidente da Câmara informou o Executivo Municipal que, na 

sequência da conclusão da empreitada de construção do edifício destinado ao “Equipamento de Apoio Social e 

Administrativo da Zona Industrial de Vagos”, assinou declaração em nome da Autarquia, que no concerne à parte 

do edifício destinado à instalação de um infantário, tomou pleno conhecimento de todos os trabalhos efectuados 

pelo adjudicatário, encontrando-se os mesmos realizados, conforme previsto em projecto e isentos de deficiências 

de execução, e que, com a concordância do adjudicatário e sem ter sido realizada a recepção provisória da obra, a 

Câmara Municipal de Vagos, procederá à instalação de equipamento de infantário, assumindo a responsabilidade 

dos trabalhos efectuados e equipamento instalado/fornecido, assim como a utilização do infantário, no período que 

decorra essa mesma instalação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ratificar a declaração assinada pelo Sr. Presidente. ---------- 

6 - HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO – “BARBARIDADES” – A Câmara 

Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido formulado pela firma Licínio & Rocha, Lda., com sede na 

Avenida Dr. Lúcio Vidal, em Vagos, para que o seu estabelecimento de “Café”, denominado “Barbaridades”, 

esteja aberto às sextas-feiras, sábados, domingos, feriados, e vésperas de feriados, das 12:00 horas às 05:00 horas, 

dos dias seguintes, durante o ano de 2008. --------------------------------------------------------------------------------------- 

7 - FJC – PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, LDA – OBRAS PARTICULARES – PROC.º N.º 248/07 – Presente 

o processo de obras particulares n.º 248/2007, de que é requerente a firma FJC – Promoção Imobiliária, Lda., com 

sede na Rua Principal n.º 308, freguesia de Vagos, que requer aprovação do projecto de arquitectura e posterior 

licenciamento para construção de um edifício de habitação e comércio, na Praia da Vagueira, Lote 564. -------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura nas condições da 

informação técnica, datada de 17/12/2007, bem como autorizar que a área da cave exceda a área de implantação do 



 
 
 
 
 
 

 

edifício, de acordo com a proposta apresentada, com base no disposto nos n.ºs 4 e 5, do art.º 29º, do plano de 

Pormenor da Praia da Vagueira. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8 - CAPELA & JESUS IMOBILIÁRIA, LDA. - PROCESSO DE LOTEAMENTO – PROC.º N.º 14/2006 – 

Presente o processo de loteamento n.º 14/2006, de que é requerente a firma Capela & Jesus Imobiliária, Lda., com 

sede no Lameiro da Serra, para aprovação das obras de urbanização do mesmo. ------------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar os projectos das obras de urbanização, nas 

condições da informação técnica de 20/12/2007, fixar a caução em 15.254,34 € e o prazo de execução das obras em 

90 dias. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO – Uma vez que não se encontrava na Sala de Reuniões qualquer munícipe a 

assistir à reunião, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, não fixar o período de “Intervenção do 

Publico”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------- 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 dezassete horas e trinta minutos. ----------------------------------------------------------------------- 


