
 

 

ACTA Nº 1 

Acta da Reunião Ordinária do dia 13 de Janeiro de 2006 

--------- No dia 13 de Janeiro de 2006, pelas catorze horas e cinquenta  minutos, no Edifício dos Paços do  Concelho 

de Vagos,  na  Sala  de Reuniões, reuniu ordinariamente, a Câmara Municipal, sob a presidência do senhor 

Presidente da Câmara, Dr. Rui Miguel Rocha da Cruz, com a presença dos senhores vereadores, Dr. Carlos Manuel 

Simões das Neves, Drª Albina Maria de Oliveira Rocha, Dr. Manuel Augusto da Silva Frade, Fernando Ferreira 

Capela, Engº Vitor Oliveira Santos, e Dr. Marco António Ferreira Domingues. Assistiu à reunião a  Senhora D. 

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

ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR: Em virtude da acta da reunião ordinária do dia 23 de Dezembro de 2005 ter 

sido préviamente distribuída a todos os membros do Orgão Executivo, a Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade  aprovar a respectiva acta.--------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Neste momento ausentou-se da sala de reuniões a Senhora Vereadora Drª Albina Maria de Oliveira Rocha, 

a fim de tratar de assunto relacionado com o ponto A30 da presente Ordem do Dia. As deliberações que se seguem 

passam a contar com a participação e votação da Srª Vereadora.-------------------------------------------------------------- 
ORDEM DO DIA 
A - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 

1 - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA - Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 12 de 

Janeiro de 2006, o qual acusa um saldo em dinheiro de 469 095,79€, a Câmara Municipal dele tomou 

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

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

Presente o auto de notícia de contra-ordenação nº 32/PV-V705, levantado pela Guarda Nacional Republicana de 

Vagos, contra Marlene da Conceição Bernardes Fernandes, residente em Rines, Fonte de Angeão, sócia-gerente do 

estabelecimento comercial denominado “ Café Fernandes ”, por o referido estabelecimento se encontrar a funcionar 

fora do horário de funcionamento estabelecido para o mesmo.-----------------------------------------------------------------

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

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

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

Presente o auto de notícia de contra-ordenação nº 299/05 levantado pela Equipa de Protecção da Natureza e 

Ambiente da Guarda Nacional Republicana de Aveiro, contra Vitor Manuel Dionízio Vieira, residente em S. 

Jacinto, Aveiro, por proceder à extracção de inertes na Zona Industrial de Vagos, sem possuir licença para a 

referida extracção.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------  A Câmara Municipal delibera, 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 301/05 levantado pela Equipa de Protecção da Natureza e 

Ambiente da Guarda Nacional Republicana de Aveiro, levantado contra  a empresa  Braga & Fernandes, Sociedade 

Comercial, Ldª, com sede em Vagos, por possuir no lugar de Salgueiro ( Cavadas do Salgueiro ), Soza uma 



  

exploração de inertes, na qual existia qualquer placa identificadora da pedreira e da empresa exploradora, data do 

licenciamento e entidade licenciadora, bem como a inexistência de sinalização da área licenciada.----------------------

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

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

5 – MARIA FÁTIMA SANTOS CAMPANUDO FANECA – HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE 

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

de Fátima Santos Campanudo Faneca, residente na Parada de Cima, para que o seu estabelecimento de café 

denominado “ Silvia Ferreira “, esteja aberto às sextas, sábados, domingos e feriados, das 07,00 horas ás 04,00 

horas, dos dias seguintes, até 31.12.2006.-----------------------------------------------------------------------------------------

6 – ALFREDO MANUEL SOBREIRO NEVES – LICENÇA DE DIVERTIMENTO PÚBLICO E LICENÇA 

ESPECIAL DE RUÍDO – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir os pedidos formulados  por 

Alfredo Manuel Sobreiro Neves, residente no Boco bem como a respectiva licença especial de ruído.------------------

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

7 – CARLOS MANUEL MARTINS E SILVA E FERNANDO DE JESUS SIMÕES – PROVA 

DESPORTIVA – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido formulado por Carlos Miguel 

Martins e Silva e Fernando de Jesus Simões, residentes, respectivamente em Sanchequias e Vergas do Sul, que 

requereram licença para realizarem uma prova desportiva “ Rally com Motas ”, no lugar de Sanchequias, no dia 

5/02/2006, das 9,00 horas às 20,00 horas.-----------------------------------------------------------------------------------------

--------- Mais foi deliberado, unanimemente, dar conhecimento à G.N.R. de Vagos, da realização do evento.----------

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

A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido formulado por Maria de Lurdes dos Santos 

Ferreira, residente na Praia da Vagueira, que requereu  a renovação da licença de ocupação da via pública, para o 

quiosque que possui na Praia da Vagueira, para o período de 01 de Janeiro a 30 de Junho de 2006.---------------------

9 – FERNANDO GAMA & FILHO, LDA – LIECNÇA DE OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA – A Câmara 

Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido formulado pela Firma Fernando Gama & Filho, Ldª, com 

sede em Soza, que requereu a renovação da licença de ocupação da via pública, para o quiosque que possui na Rua 

Padre Alírio de Melo, em Vagos,  para o ano de 2006.--------------------------------------------------------------------------

10  - MARIA ODETA DE JESUS GANDAREZ FRESCO – LICENÇA DE OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA 

- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido formulado por Maria Odeta de Jesus Gandarez 

Fresco, residente na Praia da Vagueira, que requereu  a renovação da licença de ocupação da via pública, com 

expositores de fruta para o estabelecimento de frutas e mercearia, denominado “ Frutaria e Mercado Martha ”, na 

Praia da Vagueira ,  para o período de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2006.-------------------------------------------

11 – MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS MAIA – LICENÇA DE OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA - A 

Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido formulado por Maria da Conceição Santos Maia, 

residente em Sangalhos, que requereu  a renovação da licença de ocupação da via pública, para o quiosque que 

possui  no Largo Parracho Branco, na Praia da Vagueira, para o período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 

2006.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12 – AUGUSTO MARTINS GUERRA – LICENÇA DE OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA - A Câmara 

Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido formulado por Augusto Martins Guerra, residente em Areais 



  

de Esgueira, Aveiro, que requereu  a renovação da licença de ocupação da via pública, para o quiosque que possui  

no Largo Parracho Branco, na Praia da Vagueira, para o período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2006.---------

13 – A. EDMUNDO MARTINS ROSA, UNIPESSOAL, LDA – LICENÇA DE OCUPAÇÃO DA VIA 

PÚBLICA - A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido formulado por A. Edmundo Martins 

Rosa, Unipessoal, Ldª, com sede em Vagos, que requereu  a renovação da licença de ocupação da via pública, para 

o quiosque que possui  na Praça da Corredoura, em Vagos,  para o período de 1 de Maio a 31 de Dezembro de 

2005.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14 – MANUEL FERNANDO ANDRADE CRUZ – LICENÇA DE OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA - A 

Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido formulado por Manuel Fernando Andrade Cruz, 

residente em Santo André, que requereu  a renovação da licença de ocupação da via pública, para o quiosque que 

possui  no Largo Parracho Branco, na Praia da Vagueira, para o período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 

2006.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15 – NATÁLIA MARIA OLIVEIRA PRAIA MILHEIRÃO – LICENÇA DE OCUPAÇÃO DA VIA 

PÚBLICA - A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido formulado por Natália Maria 

Oliveira Praia Milheirão, residente em Gafanha da Boa-Hora, que requereu  a renovação da licença de ocupação da 

via pública, para o quiosque que possui no Largo Parracho Branco, na Praia da Vagueira, para o período de 1 de 

Janeiro a 31 de Dezembro de 2006.-------------------------------------------------------------------------------------------------

16 – MARIA DA GRAÇA DOS SANTOS FERREIRA – LICENÇA DE OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA - 

A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido formulado por Maria da Graça Santos Ferreira, 

residente em Fermentões, Valongo do Vouga, Águeda, que requereu  a renovação da licença de ocupação da via 

pública, para o quiosque que possui no Largo Parracho Branco, na Praia da Vagueira, para o período de 1 de 

Janeiro a 30 de Junho de 2006.------------------------------------------------------------------------------------------------------

17 – CIRCO AMERICANO – EMPRESA ALFREDO CASTANHEIRA – AUTORIZAÇÃO PARA 

MONTAGEM DE CIRCO – Presente o pedido da Empresa Alfredo Castanheira, que solicita  autorização para 

montagem do “ Circo Americano ” na Praia da Vagueira, de 1 a 31 de Agosto de 2006.-----------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, autorizar a montagem do circo em terreno que fique  

situado a Nascente da Ponte da Vagueira.-----------------------------------------------------------------------------------------

18 – EDP DISTRIBUIÇÃO – ENERGIA S.A. –MODIFICAÇÃO DE LINHA DE BT – QUINTA DA BOA-

HORA – PRAIA DA VAGUEIRA – Presente o ofício da EDP Distribuição – Energia, S.A., nº 1187/05/URO3BL, 

datado de 5/12/2005, a informar que a comparticipação da Câmara Municipal na modificação da “ Linha de BT ”, 

Quinta da Boa-Hora, na Praia da Vagueira, é de 703,38 €, acrescido de IVA.-----------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ordenar a execução da obra e autorizar o seu pagamento.-- 

19  - GRACIETE DOLORES DOMINGUES RIBAU DE ABREU – PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR 

QUEBRA DE VIDRO DE VIATURA – Presente o ofício de Graciete Dolores Domingues Ribau de Abreu, 

residente em Vagos, a solicitar o pagamento de uma indemnização por quebra de um vidro da sua viatura, originada 

por uma pedra projectada por um equipamento de corte de relva da responsabilidade da Autarquia, quando o seu 

veículo se encontrava estacionado em local  legalmente previsto, junto ao Cemitério Municipal.------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, efectuar o pagamento da importância de 80,42 €, tendo por 

base as informações do D.D.O.P., de 17/10/05.-----------------------------------------------------------------------------------



  

20  - ANA PAULA PARENTE RODRIGUES VIEIRA – PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE 

– Presente o ofício de Ana Paula Parente Rodrigues Vieira, residente em Vendas da Pedreira, Anadia, que solicita o 

pagamento de indemnização pelo acidente ocorrido no dia 5/8/2005, quando circulava com o seu veículo matrícula 

42-87-SF, na estrada Soza/Boco e ao passar junto de um contentor, este desliza e embate na sua viatura, por não se 

encontrar devidamente travado.---------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Face à prova existente nos autos e às informações  técnica e jurídica, respectivamente datadas de 

02/11/2004 e 2/01/2006, delibera a Câmara Municipal, por unanimidade notificar a requerente da sua intenção de 

indeferir o peticionado, porquanto não vislumbra a sua responsabilidade na ocorrência do acidente.--------------------

--------- Mais se delibera, por unanimidade, informar a requerente para se pronunciar, querendo, nos termos dos 

artºs 100º e 101º do C.P.A..----------------------------------------------------------------------------------------------------------

21 – VIDRARIA ALMEIDA, LDA – PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE – Presente o 

processo referente ao pedido de indemnização formulado pela firma Vidraria Almeida, Ldª, com sede em Aveiro, 

pelo acidente ocorrido na Zona Industrial de Vagos .----------------------------------------------------------------------------

--------- Tendo em conta que a referida firma não deu cumprimento à notificação da Câmara Municipal, com 

referência à sua deliberação de 12/07/2005, ( audiência nos termos dos artºs 100º e 101º do C.P.A. ) delibera a 

Câmara Municipal, por unanimidade, indeferir o pedido de indemnização solicitado pela requerente.-------------------

22 – LUÍS CARLOS MOREIRA CAÇADOR – PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE – 

Presente o pedido de indemnização formulado por Luís Carlos Moreira Caçador, residente na Costa Nova, pelo 

acidente ocorrido com a sua viatura matrícula 93-72-ZN, quando circulava na Zona Industrial de Vagos e ao passar 

por cima de uma tampa de saneamento, esta saltou e danificou o veículo. ---------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, efectuar o pagamento da indemnização solicitada, na 

importância de 180,56 €, com base no parecer do Jurista, datado de 22/01/2005.-------------------------------------------

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

Junta de Freguesia de Fonte de Angeão, datado de 18/7/05, a solicitar a atribuição de um subsídio para a obra de 

reparação da Rua Sá Carneiro, em Parada de Cima, no montante de 19 704,26 €.-------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir um subsídio na importância de 19 704,26 €.--------

24 – ADV – ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE VAGOS – SUBSÍDIO – Presente o processo referente ao 

pedido de subsídio, referente à Associação Desportiva de Vagos, a solicitar a atribuição de um subsídio para fazer 

face às actividades da Associação.--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir um subsídio na importância de 15 000,00 €, por 

conta do ano económico de 2006.---------------------------------------------------------------------------------------------------

25 – RANCHO FOLCLÓRICO ROSAS BRANCAS DE SALGUEIRO – SUBSÍDIO – A Câmara Municipal 

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

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

--------- Neste momento ausentou-se da sala de reuniões o Sr. Vereador Engº Vitor Oliveira Santos. As deliberações 

que se seguem não contam com a participação e votação do Sr. Vereador.---------------------------------------------------

26 – FESTA DO PÃO E DO PADEIRO- SUBSÍDIO – Seguidamente foi presente o relatório de contas da Festa 

do Pão e do Padeiro/2005, donde se verifica que a despesa efectuada foi no valor de 135 882,27 €, a receita 

arrecadada foi no valor de 125 904,52 € e da existência em Tesouraria no valor de 2 015,39 €.--------------------------



  

--------- A Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio na 

importância de 7 962,36 €, à Comissão de Festas do Divino Espírito Santo e Nossa Senhora de Vagos, para 

pagamento das despesas em falta.---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Regressou, neste momento, à sala de reuniões o Sr. Vereador Engº Vitor Oliveira Santos. As deliberações 

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

27 – ESCOLA PROFISSIONAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DE VAGOS – 

PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DE CURSO -  Presente o ofício nº 579/2005, da 

Escola profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Vagos, a solicitar o parecer da Câmara Municipal 

sobre, a pretensão da mesma quanto a candidatar-se, para o ano de 2006/2007, aos Cursos Técnico de 

Hotelaria/Restauração Organização e Controlo e Curso Técnico de Secretariado.------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, notificar-se a referida escola para juntar ao processo 

pareceres favoráveis das entidades que prevêm dar estágio curricular e profissional aos futuros formandos.----------- 

28 – ESCOLA PROFISSIONAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DE VAGOS – 

AGRADECIMENTO – A Câmara Municipal tomou conhecimento do teor do ofício nº 621/05, datado de 

03/01/2006, da Escola mencionada  em epígrafe, no qual agradecem o apoio financeiro concedido aos alunos, 

oriundos de S. Tomé e Príncipe.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

29 – NEO TERRITÓRIO – PLANEAMENTO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, LDA – CARTA 

EDUCATIVA DE VAGOS – A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, retirar este ponto da Ordem de 

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

30 – PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ESCOLARES AOS 

ALUNOS DO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO – PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO- Seguidamente foi 

presente o Protocolo de Cooperação entre o Município de Vagos e as Instituições Particulares de Solidariedade 

Social, abaixo mencionadas, o qual visa viabilizar o fornecimento de refeições escolares aos alunos do 1º Ciclo do 

Ensino Básico, de acordo com os princípios consagrados no Despacho 22251, publicado na II Série do Diário da 

República, de 25 de Outubro:--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Centro Social Paroquial de Calvão;---------------------------------------------------------------------------------------

--------- Centro Social e Paroquial de Fonte de Angeão;-------------------------------------------------------------------------

--------- Centro Social e Paroquial de Santo António;----------------------------------------------------------------------------

--------- Centro de Acção Social de Covão do Lobo;-----------------------------------------------------------------------------

--------- Centro Social e Bem Estar de Ouca;--------------------------------------------------------------------------------------

--------- Associação Boa-Hora;------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Associação Betel;------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Comissão de Apoio Social e Desenvolvimento de Santa Catarina;---------------------------------------------------

--------- Santa Casa de Misericórdia de Vagos;------------------------------------------------------------------------------------

--------- Centro Social da Freguesia de Soza;--------------------------------------------------------------------------------------

--------- Associação de Solidariedade Social e Cultural de Santo André.------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o Protocolo de Cooperação e autorizar o Sr. 

Presidente da Câmara a assinar o documento em representação do Município.----------------------------------------------



  

--------- O referido documento, que aqui se dá como inteiramente reproduzido fica arquivado junto à acta da 

presente reunião.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

31 – ESCOLA  SECUNDÁRIA DE VAGOS – CANDIDATURA AO CONCURSO CIÊNCIA VIVA VI – 

Presente o ofício nº 829, datado de 20/12/2005, da Escola Secundária de Vagos, a informar que se vão candidatar 

ao “ Concurso Ciência Viva VI ”, no projecto “ A Olhar o Céu...”, do Ministério da Ciência e Tecnologia, o qual 

usa desenvolver hábitos de observação do céu, de forma sistemática e científica, na população escolar do concelho, 

desde o Ensino Pré-Escolar até ao final do Ensino Secundário, estendendo-se este objectivo até à população adulta. 

Solicitam e manifestam o interesse na participação da Câmara Municipal, como entidade parceira no projecto.-------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, informar a Escola de que tem interesse em ser parceira do 

projecto.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

32 – REGULAMENTO DOS SISTEMAS PÚBLICOS E PREDIAIS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E DE 

DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS – Nº 2, ARTº 50 – Em face de existirem dúvidas quanto à legalidade do 

nº 2, do artº 50º do “ Regulamento dos Sistemas Públicos e Prediais de Distribuição de Água e de Drenagem de 

Águas Residuais ”, a Câmara delibera, por unanimidade, suspender a aplicação do nº 2, do citado artigo, até á 

revisão do regulamento.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Neste momento ausentou-se da  sala  de  reuniões  o  Sr . Vereador  Engº  Vitor  Oliveira  Santos,  por se 

encontrar impedido de participar na discussão e votação do ponto da ordem do dia que segue, uma vez que é sócio-

gerente da firma Mistolim, Ldª. Assim a deliberação que se segue não conta com a participação e votação do Sr. 

Vereador.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  33 – ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS  - MISTOLIM PRODUTOS DE LIMPEZA, LDA – 

CANDIDATURA AO LOTE 56 – Presente o ofício da firma Mistolim – Produtos de Limpeza, Ldª, com sede na 

Zona Industrial de Vagos, no lote 58, que na qualidade de pessoa colectiva interessada na aquisição do lote 56 da 

Zona Industrial de Vagos, apresentando para o efeito e respectiva candidatura e a solicitar autorização para efectuar 

a escritura de compra e venda directamente à firma Licínio Ramos, Ldª, proprietária do referido lote. Propoem, 

ainda, indemnizar a Câmara Municipal, indemnização a reger-se pelos actuais valores e solicitam autorização para 

onerar o lote junto de uma entidade bancária, para efeitos de financiamento.------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar a candidatura apresentada pela firma Mistolim- 

Produtos de Limpeza, Ldª, ao lote 56 da Zona Industrial de Vagos e autorizar que a firma Licínio Ramos, Ldª, 

venda directa à primeira, o referido lote.-------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Mais foi deliberado unanimemente aceitar a indemnização a pagar à Câmara Municipal, antes da outorga da 

escritura de compra e venda, no valor de 47 145,00 €, e autorizar a firma Mistolim-Produtos de Limpeza, Ldª  a 

onerar o lote junto de entidade bancária para efeitos de financiamento.-------------------------------------------------------

--------- Seguidamente, deu entrada na sala de reuniões o Sr. Vereador Engº Vitor Oliveira Santos. As deliberações 

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

34 – 18ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA – RATIFICAÇÃO – Nos termos do disposto na 

alínea d) do nº 2 do artº 64 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 18ª alteração Orçamental da Despesa que 

apresenta tanto nas inscrições como nas anulações o montante de 16 650,00 €, 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 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.------------- 

35 – 16ª ALTERAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS – RATIFICAÇÃO - Nos termos 

do disposto na alínea d) do nº 2 do artº 64 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 16ª alteração ao Plano 

Plurianual de Investimentos que apresenta tanto nas inscrições como nas anulações o montante de 226 000,00 €, 

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

36 – GRACINDA DE JESUS DOS SANTOS E JOSÉ CARLOS DOS SANTOS – INDEMNIZAÇÃO PELA 

OCUPAÇÃO DE TERRENO – A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, retirar este ponto da Ordem de 

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

37 – SOLUÇÕES AVENTURA – PASSEIO TT “ VAGOS - SEVER DO VOUGA –VAGOS ” – LICENÇA 

PARA PROVA DESPORTIVA – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido formulado 

pela Associação “ Soluções Aventura ”, de Vagos, para realizar um passeio de “ Todo-o-Terreno Turístico ”, no dia 

28 de Janeiro de 2006, com saída da Vila de Vagos, junto ao quartel dos Bombeiros Voluntários. O referido passeio 

está designado pelo nome de “ Passeio TT Vagos – Sever do Vouga – Vagos ”. Anexam parecer favorável da 

Federação Portuguesa de Todo-o-Terreno Turístico.----------------------------------------------------------------------------- 

--------- A Câmara Municipal, tendo em conta os pareceres favoráveis das Câmaras Municipais consultadas, 

delibera, por unanimidade, deferir o pedido.--------------------------------------------------------------------------------------   

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

efectuados no âmbito das obras particulares no período de 23/12/2005 a 125/01/2006, cuja relação descriminada 

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

--------- Neste momento entrou na Sala de Reuniões a Srª Vereadora Drª Albina Maria de Oliveira Rocha. As 

deliberações que se seguem passam a contar com a participação e votação da Srª Vereadora.----------------------------  

B – ASSUNTOS DE OBRAS MUNICIPAIS 

1 – ESCOLA DO 1º CE DE CALVÃO – PROC. Nº 6.2.2 –07/2005 – ADJUDICAÇÃO -Presente o Relatório da 

Comissão de Análises de Propostas, da Empreitada “ Escola do 1º CEB de Calvão ”, a qual após análise do relatório 

técnico datado de 13/12/2005 deliberam propor a adjudicação à empresa Socértima – Sociedade de Construções do 

Cértima, Ldª, pelo montante de 222 222,22 €.------------------------------------------------------------------------------------ 

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, adjudicar a obra supramencionada, à Empresa – Socértima 

- Sociedade de Construções do Cértima, Ldª, pelo montante de 222 222,22 €, acrescido de IVA.------------------------ 

2 – FISCALIZAÇÃO DA EMPREITADA DA CONSTRUÇÃO DO RESERVATÓRIO DO COVÃO DO 

LOBO E CONDUTA ADUTORA – PROC. 6.2.2.1-08/2003 – Presente  a informação técnica datada de 22/11/05, 

dando a conhecer que dado o atrazo registado na execução da empreitada mencionada em epígrafe é da 

responsabilidade do empreiteiro, entende-se que deverá ser o mesmo a suportar os custos correspondentes à 

fiscalização, tendo esta intenção sido transmitida e consta da acta nº 49.-----------------------------------------------------

--------- A presente informação respeita às facturas da firma Jorge Ribau - Engenheiros e Consultores, nºs 0288 e 



  

0291, respectivamente, de 26 de Junho e 20 de Agosto de 2005.---------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, concordar com a informação técnica.-------------------------- 

3 – CONSTRUÇÃO DO RESERVATÓRIO DE COVÃO DO LOBO E CONDUTA ADUTORA – 

COORDENAÇÃO DE OBRAS EM MATÉRIA DE SEGURANÇA E SAÚDE  – PROC. Nº 6.2.2.1-18/2003 – 

Presente  a informação técnica datada de 22/11/05, dando a conhecer que dado o atrazo registado na execução da 

empreitada mencionada em epígrafe é da responsabilidade do empreiteiro, entende-se que deverá ser o mesmo a 

suportar os custos correspondentes  de coordenação de segurança e saúde tendo esta intenção sido transmitida e 

consta da acta nº 49.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A presente informação respeita às facturas da firma EFS – Engenharia, Fiscalização e Serviços, Ldª, nºs 

186, 205, 228 e 242, respectivamente de 5 de Maio, 6 de Junho, 04 de Julho e 2 de Agosto de 2005.-------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, concordar com a informação técnica.-------------------------- 

4 – ARRANJO DA PRAÇA CENTRAL DA PRAIA DA VAGUEIRA – 2ª FASE – CONTA FINAL DA 

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

unanimidade, homologar a referida conta.----------------------------------------------------------------------------------------- 

5 – ARRANJO DA PRAÇA CENTRAL DA PRAIA DA VAGUEIRA – 2ª FASE – RECEPÇÃO 

PROVISÓRIA – Presente o auto de recepção provisória da empreitada supramencionada, tendo a Câmara 

Municipal deliberado, por unanimidade, homologar o auto de recepção provisória da obra.-------------------------------

6 – BENEFICIAÇÃO DO PONTÃO DO LOMBOMEÃO – PROC. 6.2.2-17/2004 – RECEPÇÃO 

PROVISÓRIA – Presente o auto de recepção provisória da empreitada supramencionada, tendo a Câmara 

Municipal deliberado, por unanimidade, homologar o auto de recepção provisória da obra.------------------------------

7 –  PISCINA DE ALTA COMPETIÇÃO E ESTÁDIO MUNICIPAL DE VAGOS – A Câmara Municipal 

tomou conhecimento do ofício remetido pelo Governo Civil de Aveiro, com referência à posse administrativa, das 

obras mencionadas em epígrafe, e que remete informação recebida no Governo Civil e enviada pele Guarda 

Nacional Republicana, e deliberou, por unanimidade, dar continuidade aos processos em causa, para acabamento 

das empreitadas, de acordo com o parecer do jurista de 19/01/05.------------------------------------------------------------- 

8 – “ DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS NA EN 333-1, NO BOCO E OUCA” E “ BENEFICIAÇÃO DA 

EN 333-1 ” – FENDAS EM HABITAÇÕES – Presente o ofício de António Maia, Júlia Neves Silva e Teresa 

Lameiro, residentes em Ouca, comunicando que durante o decurso das obras “ Drenagem de Águas Residuais na 

EN 333-1, foram afectadas as suas habitações, com abertura de fendas.------------------------------------------------------

--------- Tendo em conta a informação da empresa FMS-Ldª, ofício  nº 050830, de 30/08/05 e a informação técnica 

datada de 12/09/2005, a Câmara Municipal delibera, por unanimidade solicitar ao Jurista da Autarquia que se 

pronuncie sobre o presente pedido.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9 – BENEFICIAÇÃO DE DIVERSOS ARRUAMENTOS EM VAGOS – PROCº 6.2.2-09/2001 – 

RECEPÇÃO PROVISÓRIA E CONTA FINAL DA EMPREITADA – Presente o  auto de recepção provisória 

e a Conta Final da empreitada, supramencionada, tendo a Câmara Municipal deliberado, por unanimidade, 

homologar os referidos documentos.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

C – OBRAS PARTICULARES – 

1 – ISABEL MARIA SILVA –INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC. Nº 167/2005  – Presente o processo de 

informação prévia nº 167/2005, de que é requerente Isabel Maria Silva, residente em Calvão, que solicita 



  

informação para construção de moradia e muros, numa sua propriedade sita no referido lugar de Calvão.--------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir a pretensão nas condições da informação técnica 

datada de 30/12/2005.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 – CARLOS MANUEL DE JESUS MARQUES – INFORMAÇÃO PRÉVIA- PROC. Nº 121/2005 –  Presente 

o processo de informação prévia  nº 121/2005, de que é requerente Carlos Manuel de Jesus Marques, residente em 

Cabecinhas, que requer a construção de moradia, garagem e muros, numa sua propriedade sita no lugar de 

Carvalhais.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir a pretensão nos termos da  informação técnica 

datada de 21/12/2005.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3 – MARIA DELMINDA DE JESUS NOGUEIRA SANTOS - INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC. Nº 

169/2005 – Presente  o processo de informação prévia nº 169/2005, de que requerente Maria Delminda de Jesus 

Nogueira Santos, residente na Gafanha da Vagueira, que requerer a construção de uma moradia unifamiliar, numa 

sua propriedade sita no lugar de Gafanha da Vagueira.--------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir a pretensão nas condições da informação técnica 

datada de 28/12/2005.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4 – CONSTRUÇÕES MATIAS & GONÇALVES, LDA  – INFORMAÇÃO PRÉVIA- PROC. Nº 156/2005  – 

Presente o processo de informação prévia nº 156/2005, de que é requerente a Firma Construções Matias & 

Gonçalves, Ldª, com sede na Gafanha da Nazaré, que requer a construção de um bloco de habitação e comércio, 

sito no lote 594 do Plano de Pormenor da Praia da Vagueira.------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir a pretensão nas condições e termos da informação 

técnica datada de 19/12/2005.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

5 – LILIANA SILVA MARTINS  – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC. Nº 173/2005  – Presente o processo de 

informação prévia nº 173/2005, de que é requerente Liliana Silva Martins, residente no lugar da Lomba, Santo 

António de Vagos, que requer a construção de uma moradia, garagem e muros, numa sua propriedade sita no 

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

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir a pretensão nas condições da informação técnica de 

30/12/2005.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6 – MESSIAS JESUS NETO – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC. Nº 175/2005 – Presente o processo de 

informação prévia nº 175/2005, de que é requerente Messias Jesus Neto, residente em Calvão, que requerer a 

construção de uma edificação no referido lugar de Calvão.---------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, informar o requerente dos condicionalismos descritos na 

informação técnica de 30/12/2005.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7 – JOÃO MANUEL MARGAÇA BOLA  – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC. Nº 154/2005 – Presente o 

processo de informação prévia nº 154/2005, de que é requerente João Manuel Margaça Bola, residente em Ponte de 

Vagos, que requer  a construção de um edifício  para exposição de barcos e motos,  no referido lugar de Ponte de 

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

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir a pretensão nas condições e termos da informação 

técnica datada de 21/12/2005.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



  

8 – SÉRGIO MANUEL GABRIEL SANTOS – INFORMAÇÃO PRÉVIA  – PROC. Nº 142/2005 – Presente o 

processo de informação prévia nº 142/2005, de que é requerente Sérgio Manuel Gabriel Santos, residente em 

Cabecinhas, que requer a construção de moradia, anexos e muros, no referido lugar de Cabecinhas.--------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir a pretensão nas condições e termos da informação 

técnica de 15/12/2005.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9 – JERSON MANUEL OLIVEIRA NEVES E CARLA PATRÍCIA FERREIRA ROCHA – 

INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC. Nº º 187/2005, E DESISTÊNCIA DO PROCEDIMENTO DA 

INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC. Nº 134/2005----------------------------------------------------------------------------- 

9.1 - Presente o requerimento de Jerson Manuel Oliveira das Neves , residente no lugar de Lomba, que solicita a 

desistência do procedimento em curso no processo de informação prévia nº 134/2005.------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aceitar a pedido de desistência do procedimento com 

referência à informação prévia.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

9.2 – Presente o processo de informação prévia nº 187/2005, de que é requerente Carla Patrícia Ferreira Rocha, 

residente no lugar da Lomba, que solicita informação para construção de moradia, numa sua propriedade sita em S. 

Romão.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

datada de 15/12/2005.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10 – MOTA PASTAS CERÂMICAS, S. A. – CERTIDÃO DE LOCALIZAÇÃO – Presente o requerimento da 

Sociedade Mota Pastas Cerâmicas, S.A., com sede na Zona Industrial de Vagos, a solicitar aprovação de 

localização para efeitos de gestão de resíduos da indústria.---------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar a localização nas condições da informação técnica 

de 21/03/2005 e emitir a respectiva certidão.-------------------------------------------------------------------------------------- 

D - DIVERSOS 

1 – ESCOLA  SECUNDÁRIA DE VAGOS – PATRONO DA ESCOLA – PEDIDO DE PARECER – Presente 

o ofício nº 630, datado de 11/10/2005, da Escola Secundária de Vagos, a solicitar o parecer da Câmara Municipal, 

nos termos do nº 5, do artº 3º do Decreto-Lei nº 314/97, de 15 de Novembro, com referência à proposta para 

designação do “ Patrono da Escola Secundária de Vagos”.---------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, dar parecer desfavorável à proposta da Escola Secundária 

de Vagos para denominação do patrono do estabelecimento de ensino e propor que a mesma se continue a chamar 

Escola Secundária de Vagos, nos termos seguintes:------------------------------------------------------------------------------

--------- “ A proposta de denominação dos Estabelecimentos de Ensino devem fundamentar-se no reconhecido valor 

da personalidade que se tenha distinguido na região, no âmbito da cultura, ciência ou educação.------------------------

--------- Neste sentido, seriam várias as personalidades que, sob este prisma, poderiam ser indicadas para designar o 

nome da Escola Secundária de Vagos, nomeadamente:-------------------------------------------------------------------------

--------- a) – Dr. Frederico de Moura, personalidade indicada pela escola e que se notabilizou na cultura.--------------

--------- b) – Professor Doutor Filipe Rocha que se notabilizou:----------------------------------------------------------------

--------- Quer pela dedicação da sua vida à educação, polarizada no esforço desenvolvido no sentido de criar e dar 

consciência a uma área de filosofia da educação, desenvolvendo e centrando  a investigação em torno de um dos 

seus grandes ideários – A Filosofia da Educação e a Pedagogia, materializada na orientação de trabalhos de 



  

investigação científica neste domínio, tais como: Introdução às Ciências da Educação, Evolução dos Sistemas 

Educativos e Correntes Pedagógicas e Contemporâneas;------------------------------------------------------------------------

--------- Quer pela sua basta obra científica produzida neste domínio.---------------------------------------------------------

--------- c) – Dr. Máximo Loff, que se notabilizou pela sua dedicação à prática da medicina, entre outros.--------------

--------- d) – Ou mesmo, o nome anteriormente  escolhido, do Padre Alyrio de Mello.-------------------------------------

--------- Contudo, e de acordo com o nº 2, do artº 2º, do Decreto-lei nº 314/97, de 15 de Novembro, a denominação 

de um estabelecimento de ensino pelo nome de um patrono ou outro nome alusivo à região onde a escola cultural e 

geográficamente se insere é facultativa, desde que não haja outro estabelecimento do mesmo nível de ensino, na 

localidade.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------- Deste modo, apesar de não estar em causa o valor cultural da personalidade proposta, Dr. Frederico de 

Moura, como não existe mais nenhuma escola na localidade de Vagos, daquele nível de ensino, a denominação do 

estabelecimento como Escola Secundária de Vagos, torna-o mais facilmente identificável, por todos e imediata a 

sua localização, pelo que se propõe esta Câmara Municipal, que o referido estabelecimento de ensino, continue a 

denominar-se Escola Secundária de Vagos .”------------------------------------------------------------------------------------- 

2 –BIBLIOTECA MUNICIPAL – LUCÍLIA AUGUSTA DA ROCHA CORREIA GONÇALVES – 

AGRADECIMENTO PELA OFERTA DE LIVROS – Presente a informação da responsável pela Biblioteca 

Municipal, Dr. Lurdes Carvalhais dando a conhecer que a Senhora Lucília Augusta da Rocha Correia Gonçalves, 

ofereceu à Biblioteca Municipal as seguintes obras:-----------------------------------------------------------------------------

--------- História das  Freguesias e Concelhos de Portugal (20 volumes);-----------------------------------------------------

--------- Colecção RTP (45 volumes);----------------------------------------------------------------------------------------------

--------- E ainda 17 exemplares de livros de diversos autores.------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aceitar a doação e agradecer o mesmo à donatária, 

colocando a colecção à disposição dos utentes da biblioteca.-------------------------------------------------------------------  

E – EXTRAS - 

1- 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 a dia se tornam necessárias satisfazer:-----------------------------------------------------------------

--------- a) 1 000,00 €uros a favor da Srª. Vereadora Dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha;--------------------------------

--------- b) 1 000,00 €uros a favor do Sr. Vereador Fernando Ferreira Capela;-----------------------------------------------

--------- c) 1 000,00 €uros a favor do D.D.D.O.P., Engº António Manuel Costa de Castro;--------------------------------

--------- d) 1 000,00 €uros a favor da D.D.U., Engª Isabel Maria da Cruz Trindade;----------------------------------------

--------- e) 1 000,00 €uros a favor da C.D.A., Maria Eugénia Ribeiro Martins Rosa;----------------------------------------

--------- f) 1 000,00 €uros a favor do C.D.O., Engº João José Resende Bio.--------------------------------------------------

2 – DR. JOÃO JOSÉ CABRAL DE ALBUQUERQUE SIMÕES ROCHA- PEDIDO DE PAGAMENTO DE 

DESPESAS JUDICIAIS – Presente o pedido  de pagamento de despesas judiciais apresentado pelo Sr. Dr. João 

José Cabral de Albuquerque Simões Rocha, ao abrigo do disposto no artigo 21º da Lei nº 29/87, de 30 de Junho, 

Estatuto dos Eleitos Locais.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Presente também a informação jurídica, prestada pelo jurista da Autarquia datada de 23/12/05.----------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, remeter o processo a parecer da C.C.D.R.C.------------------



  

3 – JUNTA DE FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO DE VAGOS – PEDIDO DE SUBSÍDIO – Presente o 

ofício da Junta de Freguesia de Santo António de Vagos nº 51/2005, datado de 6/10/05, no qual solicitam a 

atribuição  de  um  subsídio para pagamento de obras levadas a efeito tal como “ Calcetamento da Rua Padre 

Creoulo ”, no valor de 15 756,00 €.-------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir o subsídio solicitado.-----------------------------------

4 – JUNTA DE FREGUESIA DE SANTO ANDRÉ DE VAGOS – PEDIDO DE SUBSÍDIO – Presente o ofício 

nº 41/05, datado de 27/7/05, da Junta de Freguesia de Santo André de Vagos, no qual solicitam a atribuição de um 

subsídio para pagamento das obras executadas e referentes a passeios no cruzamento de Santo André até ao Largo 

da Feira da Vigia.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 64 882,62 €.----------------

5 – JUNTA DE FREGUESIA DE CALVÃO – PEDIDO DE SUBSÍDIO – Presente o ofício da Junta de 

Freguesia de Calvão a solicitar a atribuição de um subsídio destinado a obras a executar na Rua da Fonte e Rua da 

Conceição.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ordenar aos Serviços Técnicos para efectuarem a medição 

dos trabalhos juntamente com a empresa empreiteira e a Junta de Freguesia..-----------------------------------------------

6 – JUNTA DE FREGUESIA DE PONTE DE VAGOS – PEDIDO DE AUDITORIA – Presente o ofício nº 17-

P/2005, datado de 24/11/05, a solicitar o apoio da Câmara Municipal no sentido de se proceder a uma auditoria às 

contas e funcionamento da Junta, por forma a poderem ter uma noção dos assuntos, bem como da real situação 

financeira herdados do anterior executivo.----------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, informar a Junta de Freguesia que face às dúvidas 

existentes, deverá proceder-se préviamente a auditoria às suas contas, devendo propôr, se assim o entender, à 

Assembleia de Freguesia de Ponte de Vagos, a realização da auditoria externa e caso a referida Assembleia de 

Freguesia venha a autorizar essa auditoria, a Câmara Municipal de Vagos estará disponível para suportar os 

respectivos custos.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7 – JUNTA DE FREGUESIA DE PONTE DE VAGOS – PEDIDO DE SUBSÍDIO – Presente o ofício nº 15-

P/2005, datado de 23/11/05, a solicitar a atribuição de um subsídio para fazer face aos compromissos financeiros 

herdados do anterior executivo e ao normal funcionamento da Junta de Freguesia, no valor de 32 648,57 €.-----------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir o subsídio solicitado.-----------------------------------

8 – JOSÉ JOAQUIM COSTA VIEIRA – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC. Nº 6/05 – Presente o processo de 

informação prévia nº 6/05 de que é requerente José Joaquim Costa Vieira, residente no Boco, que pretende construir 

um edifício destinado a stand e venda de automóveis, em Vagos.-------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido nas condições do parecer jurídico datado 

de 10/01/06, e nas condições que o requerente propõe à Câmara Municipal .------------------------------------------------

9 – FEIRA NOVA – HIPERMERCADOS, S.A. – PEDIDO DE PARECER – APROVAÇÃO DE 

LOCALIZAÇÃO – Presente o ofício nº 302191/SCS/05, datado de 09/12/2005, da Direcção Geral de Economia 

do Centro que remete o processo mencionado em epígrafe, solicitando de acordo com o disposto na alínea b), do 

artº 11º, da Lei nº 12/2004, de 30 de Março, parecer sobre a aprovação de localização relativa ao processo de 

instalação de estabelecimento no Cabeço das Pedras, Vagos.------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, nos seguintes termos:--------------------------------------------



  

--------- 1 – Autorizar previamente a sua localização no Município e na Vila de Vagos porquanto entende ser o 

presente investimento gerador de energias e cinergias capazes de promover o desenvolvimento económico, 

beneficiando consumidores e não prejudicando o existente.-------------------------------------------------------------------- 

--------- 2 – A presente autorização prévia de localização é condicionada ao cumprimento da legislação em vigor, 

nomeadamente o Regulamento e Plano de Urbanização de Vagos, devendo a proposta de localização ser ajustada de 

acordo com o anexo 3 da informação técnica, ou seja, a via que condiciona a localização centrar-se-á na extrema de 

dois prédios confinantes.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- 3 – O licenciamento do projecto ficará condicionado à execução prévia de infraestruturas e obras de 

urbanização previstas no Plano de Urbanização e na Lei até porque o mesmo tem um impacto idêntico a uma 

operação de loteamento, que serão concretamente definidas aquando a aprovação do projecto de arquitectura.--------

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

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

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

membros  da  Câmara  aqui  presentes  e  por  mim________________________________________ Chefe de 

Divisão Administrativa, tendo terminado a reunião às 17,00 horas.----------------------------------------------------------- 

   

 

 

 

 

 

 

 


