
ACTA Nº 3 

Acta da Reunião Ordinária  do dia 11 de Fevereiro de 2005 

 

--------- No dia 11 de Fevereiro de 2005,  pelas dez horas, no Edifício dos Paços do Concelho de Vagos, na Sala de 

Reuniões, reuniu ordinariamente, a Câmara Municipal, sob a presidência do senhor  Presidente da Câmara, Dr. Rui 

Miguel Rocha da Cruz, com a presença dos senhores vereadores, Mário Reis Pedreiras, Dr. Jorge Manuel dos 

Santos Simões, Álvaro de Almeida Rosa e António José Ferreira da Graça. Assistiu à reunião a senhora D. Maria 

Eugénia Ribeiro Martins Rosa, Chefe de Divisão Administrativa.-------------------------------------------------------------

--------- FALTAS E JUSTIFICAÇÕES – Faltaram à presente reunião os Srs. Vereadores Dr. Carlos Fernandes 

Roseiro Bento e Dr. João Paulo Martins Neta------------------------------------------------------------------------------------- 

ORDEM DO DIA 

A - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 
1 - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA - Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 10 de 

Fevereiro de 2005, o qual acusa um saldo em dinheiro de 110.381,95 €uros, a Câmara Municipal dele tomou 

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

2 – LEGISLAÇÃO PUBLICADA – Portaria nº 137/2005, de 2 de Fevereiro – Fixa os demais elementos que 

devem Estabelece as regras transitórias de recrutamento e contratação de assistente de acção educativa e de auxiliar 

de acção educativa das autarquias locais.------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------- Decreto-Lei nº 224/2004, de 4 de Dezembro – Altera pela 10ª vez o Código da 

Publicidade, aprovado pelo Decreto-Lei nº 330/90, de 23 de Outubro.--------------------------------------------------------

------------------------------------------ Acordão nº 704/2004 – Tribunal Constitucional – Procede à fiscalização 

preventiva da constitucionalidade e de legalidade de proposta de referendo aprovada pela Resolução da Assembleia 

da República nº 74-A/2004, de 19 de Novembro (Proposta de realização de referendo sobre a Constituição para a 

Europa).---------------------------------- 

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

Presente  o auto de notícia de contra-ordenação nº 5217/848/04, levantado pela Guarda Nacional Republicana de 

Vagos contra Jorge Manuel de Jesus Ribeiro, explorador do estabelecimento denominado “ Olá Vagueira ”, sito na 

Praia da Vagueira, em virtude do citado estabelecimento se encontrar em funcionamento, para além do horário de 

funcionamento do mesmo.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

Presente o auto de notícia de contra-ordenação nº 5217/844/2004, levantado pela Guarda Nacional Republicana  de 

Vagos, contra Abdeaziz Khallouki, residente em Villadiego de Cea Vilaza, Leon, Espanha, por exercer a actividade 

de vendedor ambulante sem possuir cartão válido para o concelho de Vagos. Remetem também o auto de apreensão 

dos objectos que foram motivo do auto de contra-ordenação.------------------------------------------------------------------

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

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



  

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

o auto de notícia de contra-ordenação, levantado pela Equipa de Protecção da Natureza e Ambiente da G.N.R. de 

Aveiro, contra a firma Vieiras, Ldª, com sede em Vagos, na Rua Padre Vicente Maria da Rocha, nº 679, por a 

mesma possuir, naquele local, um espaço destinado a manutenção e reparação dos seus veículos, não possuindo 

licença de utilização para o mesmo.------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

6 – GUARDA NACIONAL REPUBLICANA – AUTO DE NOTÍCIA DE CONTRA-ORDENAÇÃO-Presente 

o auto de notícia de contra-ordenação nº 260/04, levantado pela Equipa de Protecção da Natureza e Ambiente da 

G.N.R. de Aveiro, contra a José Henrique dos Santos Costa, residente em Vale de Ilhavo e Paulo Alexandre Dias 

Oliveira, residente em Azenha, Vilarinho do Bairro, por possuir uma “ oficina de reparação auto e pintura ” 

denominada Auto garagem de Vagos, sita na Rua do Ribeiro, Vagos, para a qual não exibiram a respectiva licença 

de utilização.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

7 – MANUEL GOMES PEREIRA – MÁQUINAS ELÉCTRICAS DE DIVERSÃO - A Câmara Municipal 

deliberou, por unanimidade, deferir os pedidos formulados por Manuel Gomes Pereira, residente em Oiã, para 

instalar máquinas de diversão nos seguintes locais:--------------------------------------------------------------------------- 

Café Amigo – Ponte de Vagos – 1 máquina;------------------------------------------------------------------------------------- 

Café  “ A café “- Vigia – 1 máquina .----------------------------------------------------------------------------------------------

8 – JOSÉ LOURENÇO MARQUES – MÁQUINAS ELÉCTRICAS DE DIVERSÃO - A Câmara Municipal  

deliberou, por unanimidade,  deferir os pedidos formulados por José Lourenço Marques, residente em Aradas, 

Aveiro, para instalar máquinas de diversão nos seguintes locais.--------------------------------------------------------------

Café Ribeiro – Lavandeira – 1 máquina;-------------------------------------------------------------------------------------------

Café Magnólia – Salgueiro – 1 máquina.------------------------------------------------------------------------------------------ 

 9 – MANUEL GOMES PEREIRA – MÁQUINAS ELÉCTRICAS DE DIVERSÃO –MUDANÇA DE 

LOCAL - A Câmara Municipal tomou conhecimento que Manuel Gomes Pereira, residente em Oiã, alterou o local 

de exploração das seguintes máquinas de diversão:------------------------------------------------------------------------------

- Máquina registada sob o nº 192 DN/99 e licença de exploração nº 19/2004, que passou do “ Café Arcanjo “ sito no 

lugar de Condes, para o estabelecimento de café denominado “ A Café ”, sito na Vigia;----------------------------------

- Máquina registada sob o nº 118 DN/99, e licença de exploração nº 17/2004, que passou do “ Café Marina ” sito no 

Lombomeão, para o estabelecimento denominado “ Cafetaria “, sito em Vagos;--------------------------------------------

- Máquina registada sob o nº 15 DN/2000 e licença de Exploração nº 16/2004, que passou do estabelecimento 

denominado “ Cafetaria ”, sito em Vagos, para o Café  “ Boa-Hora ”, sito na Gafanha da Boa-Hora;-------------------

- Máquina registada sob o nº 13 DN/2002, e licença de exploração nº 35/2004, que passou do estabelecimento 

denominado “ Barbaridades ”, sito em Vagos, para o estabelecimento de José Ferreira Simões, sito na Gafanha da 

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

10 – JOSÉ LOURENÇO MARQUES – PEDIDO DE ANULAÇÃO DE LICENÇAS DE MÁQUINAS 

ELÉCTRICAS DE DIVERSÃO – Presente o requerimento de José Lourenço Marques, residente em Aradas, 



  

Aveiro a solicitar a anulação das licenças de exploração das máquinas registadas com os números 477/D/92, 

226/D/94, 243/D/94 e 970057/97, requeridas respectivamente em 18/5/2004, 24/03/2004, 24/03/2004 e 

29/01/2004.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, deferir o solicitado.--------------------------------------------- 

11 – TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DE VISEU – ACÇÃO INTERPOSTA POR TONI 

SANTOS QUINTAS – INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE – Presente o processo referente à acção interposta 

por Toni Santos Quintas, contra a Câmara Municipal de Vagos, com referência ao acidente ocorrido no dia 

15/11/2003, na Rua Principal em Covão do Lobo, e embateu num buraco não sinalizado, e danificou o seu veículo.- 

--------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, proceder ao pagamento da importância de 373,67 Euros 

12 – 17ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA PARA O ANO DE 2004 – RATIFICAÇÃO- Nos 

termos do disposto na alínea d) do nº 2 do artigo 64º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada 

pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a Câmara  Municipal deliberou por unanimidade, ratificar a 17ª alteração 

orçamental da despesa  que apresenta tanto nos reforços como nas anulações o montante de 113 400,00 Euros, 

documento constituído por duas folhas, assinada e rubricada pela Câmara Municipal o qual se dá aqui como in- 

teiramente reproduzido para todos os efeitos legais e que, de acordo com o nº 1 do artigo 5º do Decreto-Lei nº 

45362, de 21 de Novembro de 1963, na redacção do Decreto-Lei nº 334/82, de 19 de Agosto, vai ficar arquivado na 

pasta anexa ao presente livro de Actas.--------------------------------------------------------------------------------------------  

13 - 14ª ALTERAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS PARA 2004 – RATIFICAÇÃO- 

Nos  termos do disposto na alínea d) do nº 2 do artigo 64º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada e 

republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar a 13ª 

alteração ao Plano Plurianual de Investimentos para o ano de 2004 que apresenta tanto nos reforços como nas 

anulações o montante de 44 000,00 Euros, documento constituído por uma folha, assinado e rubricado pela Câmara 

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

do artigo 5º do Decreto-Lei nº 45362, de 21 de Novembro de 1963, na redacção do Decreto-Lei nº 334/82, de 19 de 

Agosto, vai ficar arquivado na pasta anexa ao presente livro de Actas.-------------------------------------------------------  

14 – JUNTA DE FREGUESIA DE SANTO ANDRÉ DE VAGOS – PEDIDO DE SUBSÍDIO – Presente o 

ofício da Junta de Freguesia de Santo André de Vagos , a solicitar a atribuição de um subsídio destinado à aquisição 

de um terreno para a construção do Polidesportivo de Sanchequias e Ervedal.----------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal deliberou , por unanimidade, solicitar o envio de fotocópia da certidão matricial do 

prédio, bem como a indicação do nome do proprietário e a área do terreno.-------------------------------------------------  

15 – CENTRO CULTURAL, DESPORTIVO E RECREATIVO DO COVÃO DO LOBO – ATRIBUIÇÃO 

DE SUBSÍDIO – RATIFICAÇÃO  – A Câmara  Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar a ordem de 

pagamento nº 3597/2004, no valor de 5 000,00 Euros, passada ao Centro Cultural, Desportivo e  Recreativo do 

Covão do Lobo, referente ao pagamento daquela importância, por conta do subsídio a atribuir para a época 

2004/2005.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

16 – FÁBRICA DA IGREJA DA PARÓQUIA DE SANTO ANTÓNIO DE VAGOS – PEDIDO DE 

SUBSÍDIO – Presente o ofício da Fábrica da Igreja da Paróquia de Santo António de Vagos, datado de 6/12/2004, 

a solicitar ajuda financeira para a reparação da torre da igreja, do relógio e dos sinos da mesma.------------------------

--------- Apreciado o pedido e tendo em conta o deliberado em reunião de 12/11/2004, a Câmara Municipal 



  

deliberou por unanimidade, revogar a deliberação de 12/11/2004, ponto A 26, e atribuir um subsídio de 25 000,00 

Euros, para os trabalhos da obra de recuperação da Igreja que a requerente vai realizar do âmbito da candidatura do 

sub-programa 2, ao abrigo do despacho MCOTA nº 17 197/2003, publicado em 11 de Abril, a apresentar na 

C.C.D.R.Centro.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17 – MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS MAIA – LICENÇA DE OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA – 

Presente o requerimento de Maria da Conceição Santos Maia, residente em Sangalhos, que requer a renovação da 

licença de ocupação da via pública com o quiosque que possui na Praia da Vagueira, para o ano de 2005.-------------

--------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, deferir o pedido.------------------------------------------------- 

18 – AUGUSTO MARTINS GUERRA – LICENÇA DE OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA – Presente o 

requerimento de Augusto Martins Guerra, residente em Areais de Esgueira, Aveiro, que requer a renovação da 

licença de ocupação da via pública com o quiosque que possui na Praia da Vagueira, para o ano de 2005.-------------

--------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, deferir o pedido.-------------------------------------------------

19 – FERNANDO GAMA & FILHOS, LDª -LICENÇA DE OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA – Presente o 

requerimento de Fernando Gama & Filhos, Ldª, com sede em Soza, que requer a renovação da licença de ocupação 

da via pública com o quiosque que possui na Rua Padre Alírio de Melo, em Vagos, para o ano de 2005.---------------

--------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, deferir o pedido.-------------------------------------------------

20 – MARIA DE LURDES DOS SANTOS FERREIRA – LICENÇA DE OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA – 

Presente o requerimento de Maria de Lurdes dos Santos Ferreira, residente em Praia da Vagueira, que requer a 

renovação da licença de ocupação da via pública com o quiosque que  possui na Praia da Vagueira, para o período 

de 1 de Janeiro a 30 de Junho/2005.------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, deferir o pedido.-------------------------------------------------  

21 – BARROS & DOMINGUES -  COMÉRCIO A RETALHO DE ARTIGOS DE PAPELARIA, JORNAIS 

E REVISTAS, LDª - LICENÇA DE OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA – Presente o requerimento de Barros & 

Domingues – Comércio a Retalho de Artigos de Papelaria, Jornais e Revistas, Ldª, com sede em Vagos, que requer 

a renovação da licença de ocupação da via pública com o quiosque que possui na Rua Maestro Berardo Pinto 

Camelo, em Vagos, para o período de  Janeiro, Fevereiro e Março/2005.---------------------------------------------------- 

22 – EDP DISTRIBUIÇÃO – ENERGIA , SA – AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA – RUA DA 

FONTE DO OLHO, FONTE DA COSTA; PROLONGAMENTO DA RUA DAS ROCHAS À RUA DO 

CANTO DA GÂNDARA, FONTE DE ANGEÃO; RUA DO CANTO DA GÂNDARA À RUA DA 

LIBERDADE, FONTE DE ANGEÃO E RUA VASCO DA GAMA, CANTO DE CALVÃO -  Seguidamente 

foram presentes os ofícios da EDP – Distribuição – Energia, SA, que informam o valor da comparticipação da 

Câmara Municipal nas obras de ampliação de iluminação pública:------------------------------------------------------------ 

- Ofício nº 960/04/VRO3BL,de 27/12/2004 – Rua da Fonte do Olho na Fonte da Costa, Santa Catarina – 1 159,39 

Euros;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Ofício nº 925/04/VRO3BL, de 21/12/2004 – Prolongamento da Rua das Rochas à Rua do Canto da Gândara, 

Fonte de Angeão – 1 140,04 Euros;------------------------------------------------------------------------------------------------

- Ofício nº 945/04/VRO3BL, de 23/12/2004 –    do  Canto  da  Gândara  à  Rua  da  Liberdade, Fonte de Angeão – 

3 070,60 Euros;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Ofício nº 944/04/VRO3BL, 23/12/2004 – Rua Vasco da Gama, Canto de Calvão – 526,94 Euros;---------------------



  

--------- Aos valores mencionados acresce IVA, à taxa legal.-------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ordenar a execução dos trabalhos, bem como o seu 

pagamento.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23 – SÉRGIO MANUEL DA SILVA FREIRE – LICENÇA DE DIVERTIMENTO PÚBLICO E LICENÇA 

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

Sérgio Manuel da Silva Freire, residente em Soza que requer licença de divertimento público, para a realização de 

um baile ao ar livre no dia 23/01/2005, com início pelas 22, 00 horas, com prolongamento de horário até às 02,00 

horas do dia 24/01/2005, bem como a respectiva licença especial de ruído.--------------------------------------------------

24 – AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA A CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO – a Câmara Municipal 

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

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

25 – MÁRIO SIMÕES DA CONCEIÇÃO E PALMIRA TEIXEIRA DA SILVA – OFERTA DE 

ENCICLOPÉDIA LUSO-BRASILEIRA DA CULTURA PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL – 

Seguidamente o Sr . Vereador Jorge Manuel dos Santos Simões, deu conhecimento à Câmara Municipal que o Sr. 

Mário Simões da Conceição e sua esposa Srª  Palmira Teixeira da Silva, residentes em Ouca, doaram à Biblioteca 

Municipal uma Enciclopédia Luso-Brasileira da Cultura.-----------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aceitar a doação e gratos louvar o gesto dos doadores 

reconhecendo-lhes o devido mérito.------------------------------------------------------------------------------------------------

26 – JOÃO ALBERTO RODRIGUES FERNANDES – PEDIDO DE PAGAMENTO DE ÁGUA EM 

PRESTAÇÕES – Presente o ofício de João Alberto Rodrigues Fernandes, residente na Gafanha da Boa-Hora, a 

solicitar o pagamento da sua factura de água datado de Dezembro de 2004, no valor de 286,97 Euros, em três 

prestações mensais.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido, iniciando-se o pagamento da 1ª prestação 

no mês de Fevereiro/2005.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

27 – JOSÉ MANUEL MELO DE JESUS – PEDIDO DE PAGAMENTO DE ÁGUA EM PRESTAÇÕES – 

Presente o ofício de José Manuel Melo de Jesus, residente no lugar de Lombomeão, a solicitar o pagamento da sua 

factura de água datada de Dezembro de 2004, no valor de 228,50 Euros em prestações, uma vez ter existido  na sua  

habitação uma ruptura de água.------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ordenar a confirmação da rotura de água mencionada no 

pedido.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28 – REGULAMENTO MUNICIPAL DA URBANIZAÇÃO E DA EDIFICAÇÃO – ACTUALIZAÇÃO DE 

TAXAS PARA O ANO DE 2005 – Nos termos e para efeitos do nº 2, do artº 92º do R.M.U.E. a Câmara 

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

2005, actualização calculada com base nos dados do Instituto Nacional de Estatística com referência ao mês de 

Outubro de 2004, que foi de 2,3%.  O referido documento que se dá aqui como inteiramente reproduzido fica 

arquivado junto à acta da presente reunião.----------------------------------------------------------------------------------------

29 – REGULAMENTO DOS SISTEMAS PÚBLICOS E PREDIAIS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÀGUA E 

DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS – ACTUALIZAÇÃO DE TAXAS PARA O ANO DE 2005 – Nos 

termos e para efeitos dos artigos 70º e 71º do R.M.U.E. a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a 



  

proposta de actualização das taxas para vigorarem no ano de 2005, actualização calculada com base nos dados do 

Instituto Nacional de Estatística com referência ao mês de Outubro de 2004, que foi de 2,3%. O referido documento 

que se dá aqui como inteiramente reproduzido fica arquivado junto à acta da presente reunião.--------------------------  

30 – REGULAMENTO SOBRE O LICENCIAMENTO DE ACTIVIDADES DIVERSAS, PREVISTAS NO 

DECRETO-LEI Nº 264/2002, DE 25 DE NOVEMBRO, E NO DECRETO-LEI Nº 310/2002, DE 18 DE 

DEZEMBRO – TRANSFERÊNCIA PARA AS CÂMARAS MUNICIPAIS DE COMPETÊNCIA DOS 

GOVERNOS CIVIS – ACTUALIZAÇÃO DE TAXAS PARA O ANO DE 2005 – Nos termos e para efeitos do 

nº 1 do artº 79º do Regulamento sobre o Licenciamento de Actividades Diversas, Previstas no Decreto-Lei nº 

264/2002, de 25 de Novembro, e no Decreto-Lei nº 310/2002, de 18 de Dezembro – Transferência para as Câmaras 

Municipais de Competências dos Governos Civis – Actualização  de Taxas para o ano de 2005, a Câmara 

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

2005, actualização calculada com base nos dados do Instituto Nacional de Estatística com referência ao mês de 

Outubro de 2004, que foi de 2,3%. O referido documento que se dá aqui como inteiramente reproduzido fica 

arquivado junto à acta da presente reunião.---------------------------------------------------------------------------------------- 

31 – ADV – ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE VAGOS – PEDIDO DE SUBSÍDIO – Presente o ofício da 

ADV – Associação Desportiva de Vagos a solicitar a atribuição do subsídio para a época desportiva 2004/2005.-----

--------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir, por conta do subsídio final a atribuir para o ano 

de 2005, a importância de 15 000,00 Euros.--------------------------------------------------------------------------------------

32 – COORDENAÇÃO EDUCATIVA DE AVEIRO – CORTA MATO DISTRITAL ESCOLAR – Presente o 

ofício datado de 20/12/2004, da Coordenação Educativa de Aveiro, dando conhecimento que o Gabinete do 

Desporto Escolar da Coordenação Educativa, vai realizar no dia 14/02/2005 o Corta-Mato Distrital Escolar, o qual 

envolve cerca de 2000 alunos oriundos de 61 Escolas do Distrito. A prova tem lugar em Vagos na pista de cross, 

próxima da Câmara Municipal. Para a realização do Evento solicitam o apoio da Autarquia, apoio esse que se 

traduz na aquisição de medalhas e troféu e apoio logístico.---------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal, delibera, por unanimidade, assumir a organização do evento.------------------------------

33 – CENTRO DE ALCOÓLICOS RECUPERADOS DO DISTRITO DE AVEIRO – PEDIDO DE 

SUBSÍDIO – Presente o ofício do Centro de Alcoólicos Recuperados do Distrito de Aveiro, a solicitar a atribuição 

de um subsídio para fazer face às despesas da instituição, tendo em conta que a mesma acompanha 22 doentes do 

Concelho de Vagos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir um subsídio na importância de 100,00 Euros/mês, 

durante o ano de 2005.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

34 – JUNTAS DE FREGUESIA – TRANSFERÊNCIAS – Uma vez que o Plano Plurianual de Investimentos 

para 2005, prevê verbas para as despesas de investimento, para a transferência para as Juntas de Freguesia, delibera-

se por unanimidade, transferir mediante a apresentação de documentos de despesa, aquelas verbas para as 

respectivas Juntas:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Junta de Freguesia de Calvão – 47 122,00 Euros-----------------------------------------------------------------------

--------- Junta de Freguesia de Covão do Lobo – 34 634,00 Euros-------------------------------------------------------------

--------- Junta de Freguesia de Fonte de Angeão – 37 818,00 Euros-----------------------------------------------------------

--------- Junta de Freguesia de Gafanha da Boa-Hora – 67 085,00 Euros------------------------------------------------------



  

--------- Junta de Freguesia de Ouca – 46 860,00 Euros--------------------------------------------------------------------------

--------- Junta de Freguesia de Ponte de Vagos – 39 479,00 Euros-------------------------------------------------------------

--------- Junta de Freguesia de Santa Catarina – 34 418,00 Euros--------------------------------------------------------------

--------- Junta de Freguesia de Santo André de Vagos – 45 770,00 Euros-----------------------------------------------------

--------- Junta de Freguesia de Santo António de Vagos – 42 381,00 Euros--------------------------------------------------

--------- Junta de Freguesia de Soza – 59 154,00 Euros--------------------------------------------------------------------------

--------- Junta de Freguesia de Vagos – 68 884,00 Euros------------------------------------------------------------------------ 

35 – DIVIDA PASSIVA – A Câmara deliberou, por unanimidade, que fossem satisfeitos por conta do orçamento 

de 2005 os encargos assumidos e não pagos na gerência anterior.-------------------------------------------------------------

36 – AUTORIZAÇÃO DE DIVERSOS PAGAMENTOS – A Câmara  Municipal deliberou, por unanimidade, 

autorizar o Senhor Presidente da Câmara a fazer todos os pagamentos correntes da Câmara Municipal, 

designadamente: 1 – Vencimento de todo o pessoal do quadro e contratado, subsídio de alimentação, férias e natal, 

subsídio familiar a  crianças e jovens e outras prestações complementares, abonos para transportes, ajudas de custo 

e horas extraordinárias, despesas de representação de pessoal dirigente; 2 – Ajudas de custo e de transporte aos 

Membros da Autarquia; 3 – Remunerações mensais, subsídios extraordinários e despesas de representação ao 

Senhor Presidente da Câmara e Vereadores em Permanência, remunerações e subsídios aos elementos que 

constituem os Gabinetes de Apoio Pessoal do Senhor Presidente e Vereadores, bem como as senhas de presença aos 

Membros da Câmara e Assembleia Municipal; 4 – Pensões de aposentação a cargo do Município, bem como 

pensões provisórias do pessoal com direito às mesmas; 5 – Abono para falhas ao Tesoureiro Municipal e outros 

funcionários com direito a ele; 6 – Pagamentos a diversas entidades por Operações de Tesouraria; 7 – Encargos 

com empréstimos e leasing; 8 – Fornecimento de energia eléctrica; 9 – Pagamentos de impostos por lei; 10 – 

Comparticipação ao GAT e encargos com assistência técnica prestada ao Município; 11 – Pagamento da 

comparticipação  da Câmara Municipal à ACASA, ADSE; Segurança Social e CGA; 12 – Seguros efectuados pela 

Câmara Municipal.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

37 – FUNDOS PERMANENTES – CONSTITUIÇÃO – Seguidamente a Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, autorizar a constituição dos seguintes fundos permanentes, tendo em vista ocorrer a despesas urgentes 

e inadiáveis, que no dia à dia se tornam necessárias satisfazer:-----------------------------------------------------------------

a) 1 000,00 Euros a favor do Senhor D.D.D.O.P. – Engenheiro António Manuel Costa de Castro;-----------------------

b) 1 000,00 Euros a favor da Senhora D.D.U. – Engenheira Isabel Maria da Cruz Trindade;------------------------------

c) 1 000,00 Euros a favor da C.D.A. – Maria Eugénia Ribeiro Martins Rosa;-----------------------------------------------

d) 500,00 Euros a favor do Fiel de Armazém – Senhor Amilcar  de Oliveira Raimundo;----------------------------------

e) 500,00 Euros a favor de Técnica Superior de Serviço Social – Drª Lina Maria da Cruz Ferreira;----------------------

f)  200,00 Euros a favor da Assistente Administrativa Principal – Senhora Ana Paula Matos da Rocha.----------------

38 – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS – a Câmara Municipal tomou conhecimento dos despachos 

efectuados no âmbito das obras particulares no período de 17/12/2004 a 13/01/2005, cuja relação descriminada dos 

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

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

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

B – ASSUNTOS DE OBRAS MUNICIPAIS 



  

1 – DRENAGEM  DE ÁGUAS RESIDUAIS NA EN 333-1, NO BOCO E OUCA – PROC. Nº 6.2.2-03/2003-

Presente a informação técnica datada de 18/11/2004, a qual dá a conhecer que na obra supramencionada veio o 

empreiteiro propor que na Rua  do barreiro, Zona do Ramal N ( Rede de Drenagem de Águas Residuais ) e Ramal 

C ( Rede de Drenagem de Águas Pluviais ) seja efectuada a repavimentação  de todo o arruamento, dada a 

quantidade de pavimento sobrante, sendo o valor  dos trabalhos a mais de 20 800,00 Euros.------------------------------

--------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar os trabalhos a mais, no valor de 20 800,00 Euros, 

mais IVA, de acordo com a informação técnica.----------------------------------------------------------------------------------

2 – COORDENAÇÃO DE OBRAS EM MATÉRIA DE SEGURANÇA E SAÚDE – PROC.Nº 6.2.2-18/2001-

Presente a informação técnica datada de 29/11/2004, que dado o atrazo na execução da obra de “ Construção do 

Reservatório de Covão do Lobo  e Conduta Adutora “ é necessário que seja prorrogado por três meses o Serviço de 

“ Coordenação de Obras em Matéria de Segurança “. A referida prorrogação importa em 960,00 Euros.---------------

--------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com a proposta dos serviços técnicos.-----------

3 – ESCOLA DO 1º CEB DE PONTE DE VAGOS Nº 1 – AUTO DE RECEPÇÃO PROVISÁRIA – Presente 

o auto de recepção provisória da obra supramencionada. - A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 

homologar o referido auto.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

4 – ESCOLA DO 1º CEB DE FONTE DE ANGEÃO – AUTO DE RECEPÇÃO PROVISÁRIA – Presente o 

auto de recepção provisória da obra supramencionada. – A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 

homologar o referido auto.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

5 - ESCOLA DO 1º CEB DE FONTE DE ANGEÃO – PROC. Nº 6.2.2.-12/2004 – CONTA DA 

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

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

6 – ESCOLA DO 1º CEB DE PONTE DE VAGOS – PROC. 6.2.2-14/2004 – CONTA DA EMPREITADA – 

Presente a conta final da empreitada da obra supramencionada, tendo a Câmara Municipal deliberado, por 

unanimidade, homologá-la.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

7 – REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA DA ÁREA ENVOLVENTE DO POSTO MÉDICO DE SANTA 

CATARINA – PROC. Nº 6.2.2.-02/2004 – Presente a informação técnica datada de 14/12/2004, que anexa o 

ofício do empreiteiro, datado de 04/12/2004, no qual se referem trabalhos a mais executados não previstos e os 

respectivos custos, sendo os mesmos necessários à boa execução da obra, no valor de 4 499,01 Euros.-----------------

--------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar os trabalhos mencionados no ofício do 

empreiteiro, no valor de 4 499,01 Euros, mais IVA, conforme informação técnica.-----------------------------------------

8 -  PROJECTO DA OBRA DE “ CONSTRUÇÃO DO PARQUE INFANTIL EM SANTO ANTÓNIO ” – 

APROVAÇÃO DO ESTUDO PRÉVIO – Presente o estudo prévio do projecto da obra  da “ Construção do 

Parque Infantil em Santo António ”. A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade aprovar o estudo prévio e 

remetê-lo a parecer da Junta de Freguesia de Santo António de Vagos e da Comissão de Melhoramentos da Lomba, 

Corgo do Seixo de Baixo, Corgo do Seixo de Cima, Lameiro do Mar, Lameiro da Serra e Quintã.---------------------- 

C – ASSUNTOS DE OBRAS PARTICULARES   

1 – AGRIPINO DA ROCHA DOMINGUES – LOTEAMENTO URBANO – PROC. Nº 07/2004 – Presente o 

processo de loteamento nº 7/2004, de que é requerente Agripino da Rocha Domingues, residente em Vagos, que 

pretende o loteamento de dois prédios sitos na Vila de Vagos.-----------------------------------------------------------------



  

--------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta reformulada do requerente.-------------

2 – JOÃO PAULO FERREIRA DA CRUZ – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC. Nº 45/2004-Presente o 

processo de informação prévia nº 45/2004, de que é requerente João Paulo Ferreira da Cruz, residente em Salgueiro, 

para construção de uma moradia e anexos no referido lugar.-------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara  Municipal  deliberou,  por  unanimidade, deferir o pedido, conforme informação técnica datada 

de 06/12/2004--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 – ROGÉRIO ANTÓNIO DOMINGUES LEIRIÃO – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC. Nº 60/2004 – 

Presente o processo de informação prévia nº 60/2004, de que é requerente Rogério António Domingues Leirião, 

residente em Carregosa, para construção de duas moradias e garagens, num terreno sito no referido lugar.------------- 

 --------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, deferir o pedido, conforme informação técnica datada de 

21/12/2004-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4 – ROGÉRIO ANTÓNIO DOMINGUES LEIRIÃO – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC. Nº 61/2004-

Presente o processo de informação prévia nº 61/2004, de que é requerente Rogério António Domingues Leirião, 

residente em Carregosa, para construção de duas moradias e garagens, num terreno sito no referido lugar.-------------

--------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, deferir o pedido, conforme informação técnica datada de 

21/12/2004.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5 – MIGUEL RODRIGUES DE JESUS – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC. Nº 43/2004 – Presente o 

processo de informação prévia nº 43/2004  de que é requerente Manuel Rodrigues de Jesus, residente em S. 

Bernardo, Aveiro, para construção de uma moradia, anexos e respectivo destaque num terreno que possui no lugar 

de Carregosa.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, deferir o pedido, conforme informação técnica datada de 

22/12/2004.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6 – FELISBELA BARREIRA BARRETO ALMEIDA – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC. Nº 52/2004 – 

Presente o processo de informação prévia nº 52/2004, de que é requerente Felisbela Barreira Barreto Almeida, 

residente no lugar de Moita, para construção de uma moradia, anexos e muros de vedação e divisão num prédio que 

possui no referido lugar.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, deferir o pedido, conforme informação técnica datada de 

29/12/2004.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7 – AUGUSTO DOMINGUES NETO – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC. Nº 47/2004 – Presente o processo 

de informação prévia nº 47/2004, de que é requerente Augusto Domingues Neto, residente em Ponte de Vagos, para 

construção de uma moradia unifamiliar, anexos e muros, num terreno que possui no referido lugar.--------------------

--------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, deferir o pedido de acordo com o solicitado face ao nº 2 

do artº 15º, do Regulamento Municipal de Urbanização e de Edificação.----------------------------------------------------- 

8 – SILVINA DA CONCEIÇÃO ALMEIDA MARQUES – PROC. DE OBRAS Nº 195/2004 – Presente o 

processo de obras nº 195/2004, de que é requerente Silvina da Conceição Almeida Marques, residente em  Fonte de 

Angeão, que pretende construir um muro com a altura de 2 metros.-----------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, deferir o pedido de acordo com o solicitado face ao nº 2, 

do artº 15º, do Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação.--------------------------------------------------------

9 – ERICSSON TELECOMUNICAÇÕES, LDª - PROC. DE OBRAS Nº 105/2004 – Presente o processo de 



  

obras nº 105/2004, de que é requerente a firma Ericsson Telecomunicações, Ldª, em representação da firma 

Vodafone Portugal, S.A., com sede em Lisboa para instalação de uma infraestrutura de suporte de estação de 

radiocomunicações num terreno localizado em Aidos da Capela, freguesia de Soza.---------------------------------------

--------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, deferir o pedido, conforme informação técnica datada de 

07/12/2004.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

D – DIVERSOS 

1 – ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL E CULTURAL DE SANTO ANDRÉ DE VAGOS -  

Presente o ofício nº 30, datado de 2004/12/09, da Associação de Solidariedade Social e Cultural de Santo André de 

Vagos, a qual solicita a cedência de armários e estantes usadas, após a transferência dos Serviços Municipais para o 

novo edifício da Câmara Municipal, por forma a poder fazer uma divisória no ATL da Vigia que permita a 

separação das crianças mais idosas das mais novas.------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal, deliberou, por unanimidade, registar o pedido, de acordo com o que não for 

necessário, ceder estantes e armários à instituição.------------------------------------------------------------------------------- 

2 – MINISTÉRIO DO AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO – Presente o ofício do 

Gabinete do Ministro do Ambiente e do Ordenamento do Território, dando a conhecer a tomada de posição sobre o 

tratamento dos resíduos sólidos urbanos na Região Centro.---------------------------------------------------------------------

---------  A Câmara Municipal tomou conhecimento e, por unanimidade, deliberou louvar a decisão do Sr. Ministro 

Luís Nobre Guedes e do Sr. Secretário de Estado Adjunto Jorge Moreira da Silva quanto à escolha para a região 

centro, em detrimento da incineração dos resíduos sólidos urbanos, pelo tratamento Mecânico e Biológico.-----------

3 – GATICÃO – ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DOS ANIMAIS ABANDONADOS – Presente a proposta de 

Protocolo remetida pela Gaticão – Associação dos Amigos dos Animais Abandonados, bem como ofício propondo 

a  construção de um albergue, centro de recolha, recenseamento de animais de companhia, clinica veterinária, 

gabinete pedagógico de apoio, informação, divulgação e esclarecimentos instituições de ensino e população em 

geral.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Presente também os pareceres do Jurista da Câmara Municipal e do Veterinário Municipal.--------------------

--------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a outorga do protocolo com a Gaticão, e 

elaborar com os Serviços Jurídicos da Autarquia por forma a que o mesmo se enquadre com a Lei em vigor.---------   

-------- 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 pelo membros da Câmara aqui 

presentes e por mim,_____________________________, Chefe de Divisão Administrativa, tendo terminado  a 

reunião ás 12,15 horas.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  


