
 

 

ACTA Nº 1 

Acta da Reunião Ordinária do dia 12 de Janeiro de 2007 

--------- No dia 12 de Janeiro de 2007, pelas quinze horas e dez minutos, no Edifício dos Paços do Concelho de 

Vagos, na Sala de Reuniões, reuniu ordinariamente, a Câmara Municipal, sob a presidência do Senhor 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, Sr. Fernando Ferreira Capela, 

Engenheiro Vitor Oliveira Santos e Dr. Marco António Ferreira Domingues. Assistiu à reunião a Senhora D. Maria 

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

ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade aprovar as actas das 

reuniões dos dias 6 e 22 de Dezembro findo. ------------------------------------------------------------------------------------- 

ORDEM DO DIA 

A - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 

1 - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA - Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 11 de 

Janeiro de 2007, o qual acusa um saldo em dinheiro de 625 733,99 €, a Câmara Municipal dele tomou 

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

2– LEGISLAÇÃO PUBLICADA – 

--------- Lei nº 53-A/2006, de 29 de Dezembro de 2006 – Orçamento de Estado para 2006; ----------------------------

--------- Lei nº 53-C/2006, de 29 de Dezembro de 2006 – Determina a prorrogação da vigência das medidas 

aprovadas pela Lei nº 43/2005, de 29 de Agosto, até 31 de Dezembro de 2007; --------------------------------------------

--------- Lei nº 53-D/2006, de 29 de Dezembro de 2006 – Altera a contribuição dos beneficiários dos sistemas de 

saúde da Administração Pública; ---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Lei nº 53-E/2006, de 29 de Dezembro de 2006  - Aprova o regime geral das taxas das Autarquias Locais; -

--------- Lei nº 53-F/2006, de 29 de Dezembro de 2006 – Aprova o regime jurídico do sector empresarial local, 

revogando a Lei nº 58/98, de 18 de Agosto. --------------------------------------------------------------------------------------    

3 - GUARDA NACIONAL REPUBLICANA – AUTO DE CONTRA-ORDENAÇÃO – Presente o auto de 

notícia de contra-ordenação nº 256/06, levantado pela Equipa de Protecção da Natureza e Ambiente da Guarda 

Nacional Republicana de Aveiro, contra Victor Manuel Malta Julião, residente no lugar da Vigia, freguesia de 

Santo André de Vagos, por proceder a acções de escavação, sendo que as mesmas conduziram à alteração do relevo 

natural, num terreno sito em Lombomeão, freguesia de Vagos, sendo ainda visíveis sinais de extracção de massas 

minerais (areia). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, remeter o mesmo para a CRABL, em virtude de ser a 

entidade competente. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4 - GUARDA NACIONAL REPUBLICANA – AUTO DE CONTRA-ORDENAÇÃO – Presente o auto de 

notícia de contra-ordenação nº 266/06, levantado pela Equipa de Protecção da Natureza e Ambiente da Guarda 

Nacional Republicana de Aveiro, contra Carlos Alfredo Maldonado Malta, residente no lugar da Carrgosa, 

freguesia de Ouca, por proceder a acções de escavação, sendo que as mesmas conduziram à alteração do relevo 



  

natural, num terreno sito no “Beco do Seabra”, em Soza, freguesia de Soza, sendo ainda visíveis sinais de extracção 

de massas minerais (areia). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, remeter o mesmo para a CRABL, em virtude de ser a 

entidade competente. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5 – HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABECIMENTOS: 

--------- DIDIER DOS SANTOS LOPES – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade deferir o pedido feito 

por Didier dos Santos Lopes, residente em Ponte de Vagos, para que o seu estabelecimento, sito no referido lugar, 

denominado “Café Convívio”, esteja aberto às sextas-feiras, sábados e domingos, vésperas de feriados e feriados 

das 09,00 horas às 05,00 horas dos dias seguintes, até 31/12/2007. -----------------------------------------------------------

--------- ALEXANDRE JOSÉ CAETANO FRANCISCO – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, 

deferir o pedido feito por Francisco José Caetano Francisco, residente em Salgueiro, para que o seu estabelecimento 

de snack-bar e restaurante, sito no referido lugar, denominado “Campo Grande”, esteja aberto às sextas-feiras, 

sábados e feriados das 09,00 horas às 04,00 horas dos dias seguintes, até 31/12/2007. ------------------------------------

--------- MARIA FÁTIMA SANTOS CAMPANUDO FANECA – A Câmara Municipal delibera, por 

unanimidade deferir o pedido feito por Maria Fátima Santos Campanudo Faneca, residente em Parada de Cima, 

para que o seu estabelecimento de café, sito no referido lugar, denominado “Sílvia Ferreira”, esteja aberto às sextas-

feiras, sábados, domingos e feriados, das 07,00 às 04,00 horas, dos dias seguintes, até 31/12/2007. --------------------

--------- MORALINA DOS SANTOS BARREIRA – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade deferir o 

pedido feito por Moralina dos Santos Barreira, residente em Casta, freguesia de Covão do Lobo, para que o seu 

estabelecimento de café, sito no referido lugar, denominado “Raio Azul”, esteja aberto às sextas-feiras, sábados, 

domingos e feriados, das 08,00 horas às 04,00 horas dos dias seguintes, até 31/12/2007. ---------------------------------

--------- MARVELARIA, LDA – A Câmara Municipal, delibera, por unanimidade deferir o pedido feito pela firma 

Marvelaria, Ldª, com sede na Praia da Vagueira, para que o seu estabelecimento de Equipamento/Apoio de Praia,  

sito no referido lugar, denominado, “Canto da Sereia”, esteja aberto às sextas-feiras, sábados e vésperas de feriados, 

das 09,00 horas às 04,00 horas dos dias seguintes, até 31/12/2007. -----------------------------------------------------------  

6 – ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VAGOS – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO – 

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

Dr. Carlos Manuel Simões das Neves, datado de 03/01/07, que ordenou o pagamento do subsídio à Associação dos 

Bombeiros Voluntários de Vagos, no valor de 27 500,00 €, para custear as despesas com a aquisição de duas 

ambulâncias. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7 – JUNTA DE FREGUESIA DE FONTE DE ANGEÃO – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO – AQUISIÇÃO 

DE TERRENOS PARA O POLO EDUCATIVO SUL – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, retirar 

este ponto da Ordem de Trabalhos, por necessitar de esclarecimentos adicionais. ------------------------------------------  

8 – ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL SOSENSE – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO  – Presente o 

ofício da Associação Desportiva e Cultural Sosense, datado de 20/12/2006, que anexa fotocópia da factura 

respeitante ao aluguer dos touros, lidados  na tourada de angariação de fundos realizada no passado dia 

23/07/2006.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir o subsídio na importância de 5 445,00 €, para 

pagamento do aluguer dos touros. --------------------------------------------------------------------------------------------------



  

9 – ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR – AUXÍLIOS ECONÓMICOS – SUBSÍDIO ESCOLAR PARA UM 

ALUNO DA ESCOLA DO 1º CEB DA QUINTÃ – Presente a informação da Técnica Superior de Serviço Social 

datada de 9/01/07, expondo a situação da aluna Vanessa Margarida Rocha da Costa, que frequenta o 4º Ano do 1º 

CEB, na Escola da Quintã, e que em devido tempo não se candidatou ao subsídio escolar para o ano lectivo de 

2006/2007, tendo apresentado agora a candidatura. À mesma deverá ser atribuído o subsídio correspondente ao 

“Escalão A”, no valor de 40,00 €. --------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir à aluna o subsídio escolar de 40,00 €. --------------- 

10 – SUBSTITUIÇÃO DE AUXILIARES DE ACÇÃO EDUCATIVA DOS JARDINS DE INFÂNCIA – 

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO A JUNTAS DE FREGUESIA – Presente o ofício da Junta de Freguesia de Santo 

André de Vagos, a solicitar a atribuição de um subsídio na importância de 94,50 €, destinado ao pagamento da 

tarefeira que prestou serviço substituindo a auxiliar do Jardim de Infância da Vigia, durante o mês de Outubro. ------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir o subsídio solicitado, no valor de 94,50 €. ----------

--------- Mais delibera a Câmara Municipal, por unanimidade, fixar em 2,25 €/hora o pagamento de horas de serviço 

prestado por tarefeiras, em substituição de Auxiliares de Acção Educativa, quando se verificar que as mesmas se 

encontram impedidas temporariamente de prestar a sua normal actividade, devendo o pagamento ser processado à 

Junta de Freguesia respectiva, durante o ano lectivo de 2006/2007. ---------------------------------------------------------- 

11 – SOLUÇÕES D’AVENTURA – ASSOICIAÇÃO TODO O TERRENO DE VAGOS – PEDIDO DE 

AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAR O “5º PASSEIO TURÍSTICO TODO O TERRENO TERRAS DE 

VAGOS” – Presente o ofício da Associação mencionada em epígrafe, datado de 8/1/07, a solicitar autorização para 

realizarem no dia 27/01/07 o 5º Passeio Turístico Todo o Terreno “Terras de Vagos”. ------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Vereador Fernando Ferreira 

Capela, datado de 08/01/07, que autorizou a realização do evento. -----------------------------------------------------------

12 – COMISSÃO DE APOIO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO DE SANTA CATARINA – ISENÇÃO DE 

TAXA DE LICENÇA DE UTILIZAÇÃO – PEDIDO DE REEMBOLSO – Presente o ofício nº 640/2006, 

datado de 19/12/2006, da Comissão de Apoio Social e Desenvolvimento de Santa Catarina, a solicitar que a Câmara 

proceda ao reembolso do valor pago aquando da emissão da licença de utilização do Lar Residencial paga no dia 

07/12/2006, em virtude de estarem isentos por força do nº 2 do artº 88º do Regulamento Municipal de Urbanização 

e Edificação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ordenar o reembolso da importância de 20,91 €, 

correspondente ao valor pago, uma vez que a Associação tem direito à isenção de acordo com a legislação acima 

indicada. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13 – JUNTA DE FREGUESIA DE OUCA – SUBSÍDIO PARA OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DO 

CEMITÉRIO DE OUCA – Presente o ofício da Junta de Freguesia de Ouca, datado de 16/11/2006, a solicitar a 

atribuição de um subsídio destinado a fazer face às despesas com as obras de requalificação do cemitério de Ouca. -

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade atribuir um subsídio na importância de 25 000,00. ----------

14 – EPADRV – ESCOLA PROFISSIONAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DE 

VAGOS – CURSO DE TÉCNICO DE ENERGIAS RENOVÁVEIS – VARIANTE DE SISTEMAS 

SOLARES, VARIANTE DE SISTEMAS EÓLICOS E VARIANTE DE SISTEMAS DE BIOENERGIA E 

CURSO TÉCNICO DE GESTÃO DE EQUIPAMENTOS INFORMÁTICOS – PEDIDO DE PARECER – 



  

Presente o ofício da Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Vagos, comunicando que 

pretendem candidatar-se, no ano lectivo de 2007/2008, aos cursos mencionados em epígrafe, pelo que solicitam o 

parecer da Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Atendendo ao facto do Município de Vagos ter como sua prioridade, no desenvolvimento industrial do 

concelho, a localização e instalação de projectos associados à produção de equipamentos e produção de energia na 

área das energias renováveis, a Câmara Municipal, entende ser de claro e inequívoco interesse municipal a 

candidatura da requerente aos presentes cursos. ---------------------------------------------------------------------------------

--------- A presente deliberação foi tomada por unanimidade. ----------------------------------------------------------------- 

15 – 18ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA PARA O ANO DE 2006- RATIFICAÇÃO – Nos 

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

republicada pela lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar a 18ª 

alteração ao orçamento da despesa que apresenta tanto nas inscrições como nas anulações, o montante de 15 000,00 

€, documento constituído por 1 folha, assinado e rubricado pela Câmara Municipal, o qual se dá aqui como 

inteiramente reproduzido para todos os efeitos legais e que de acordo com o nº 1 do artº 5º do Decreto-Lei nº 

45362, de 21 de Novembro de 193, na redacção do Decreto-Lei nº 334/82, de 19 de Agosto, vai ficar arquivado na 

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

16 – 16ª ALTERAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS PARA O ANO DE 2006 – 

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

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

unanimidade,  ratificar a 16ª alteração ao plano plurianual de investimentos que apresenta tanto nos reforços como 

nas anulações, o montante de 10 000,00 €, documento constituído por 1 folha, assinado e rubricado pela Câmara 

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

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

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

17 – FUNDOS PERMANENTES – CONSTITUIÇÃO – A Câmara Municipal delibera, 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: --------------------------------------------------------------------------------

--------- 1 000,00 € a favor da Srª Vereadora Drª Albina Maria de Oliveira Rocha; -----------------------------------------

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

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

--------- 1 000,00 €, a favor da D.D.U., EnGº Isabel Maria da Cruz Trindade; ----------------------------------------------

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

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

18 – DÍVIDA PASSIVA – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, autorizar que sejam satisfeitos por 

conta do orçamento de 2007 os encargos assumidos e não pagos na gerência anterior. ------------------------------------

19 – AUTORIZAÇÃO DE DIVERSOS PAGAMENTOS – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, 

autorizar o Sr. Vice-Presidente da Câmara, a fazer todos os pagamentos correntes da Câmara Municipal, 

designadamente: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- 1 – Vencimentos 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 transporte, ajudas de custo, horas 

extraordinárias e despesas de representação ao pessoal dirigente; -------------------------------------------------------------

--------- 2 – Ajudas de custo e de transporte aos membros da Autarquia; -----------------------------------------------------

--------- 3 – Remunerações mensais, subsídios extraordinários e despesas de representação do Sr. Presidente da 

Câmara e Vereadores em regime de permanência, remunerações e subsídios aos elementos que constituem o 

Gabinete de Apoio Pessoal do Sr. Presidente da Câmara e Vereadores, bem como 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 do Tesoureiro Municipal e aos outros funcionários com direito a ele; -------------------

--------- 6 – Pagamentos a diversas entidades por Operações de Tesouraria; -------------------------------------------------

--------- 7 – Encargos com empréstimos, leasing e renting, se for caso disso; -----------------------------------------------

--------- 8 – Fornecimento de energia eléctrica; ----------------------------------------------------------------------------------

--------- 9 – Pagamento de Impostos por Lei; -------------------------------------------------------------------------------------

--------- 10 – Comparticipação do GAT e encargos com assistência prestada ao Município; ------------------------------

--------- 11– Pagamento da comparticipação da Câmara Municipal à Segurança Social, ADSE e Caixa Geral de 

Aposentações; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- 12 – Seguros efectuados pela Câmara Municipal. ----------------------------------------------------------------------

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

efectuados no âmbito das obras particulares e na Secção da Secretaria Geral e Actas, no período de 22/12/2006 a 

11/01/2007, cuja relação descriminada dos mesmos é dada aqui como inteiramente reproduzida junto à minuta da 

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

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

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

B – OBRAS MUNICIPAIS 

1 – SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/2000 – PROCESSO Nº 6.2.2 -06/2000 – AUTO DE RECEPÇÃO 

DEFINITIVA – Presente o auto de recepção definitiva da Empreitada de “Sinalização Horizontal/2000”, a Câmara 

Municipal delibera, por unanimidade homologar o referido auto. -------------------------------------------------------------

2 – ESCOLA DO 1º CEB DE CALVÃO – PLANO DE TRABALHOS E PLANO DE PAGAMENTOS – 

Seguidamente foi presente o Plano de Trabalhos e Plano de Pagamentos da obra mencionada em epígrafe. -----------

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

Pagamentos, com base na informação técnica datada de 20/12/2006. --------------------------------------------------------

C – OBRAS PARTICULARES –  

1- FERNANDO FERREIRA CIPRIANO – INFORMAÇÃO PRÉVIA Nº 60/06 – Presente o processo de 

informação prévia nº 60/06, de que é requerente Fernando Ferreira Cipriano, residente na vila e freguesia de Vagos, 

que pretende construir uma moradia e anexos, num terreno que possui no lugar da Quintã, freguesia de Santo 

António de Vagos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

de 14/11/2006 e do parecer da E.P. – Estradas de Portugal – E.P.E.. ---------------------------------------------------------



  

2 – ASSOCIAÇÃO CORAÇÃO DA RIA DA VAGUEIRA – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROCº 122/06 – 

Presente o processo de informação prévia nº 122/06, de que é requerente a Associação Coração da Ria da Vagueira, 

com sede na Gafanha da Vagueira, que pretendem construir um edifício destinado à sede da Associação, no referido 

lugar. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, informar que o processo fica a aguardar pela junção dos 

pareceres das entidades com competência na área, dado a localização e pretensão, ou seja, CCDRC, ICN e CRABL. 

--------- Mais delibera, unanimemente, para efeitos de instrução do pedido de desafectação junto da CRABL, 

considerar de interesse municipal o presente equipamento, na localização e condições apresentadas, julgando-se ser 

a localização a única alternativa viável atendendo ao objecto da Associação e à prática desportiva e de lazer que se 

pretende desenvolver. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 – JACINTO JESUS JÚNIOR – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROCº 183/06 – Presente o processo de 

informação prévia nº 183/06, de que é requerente Jacinto Jesus Júnior, residente no Largo Social, Calvão, que 

pretende legalizar obras de construção de uma moradia unifamiliar e muros, num terreno sito no lugar do Vale, 

freguesia de Ponte de Vagos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido nos termos da informação técnica datada 

de 11/12/2006. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4 – FERNANDO TOMÁS RODRIGUES SILVA – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROCº Nº 106/06 – Presente 

o processo de informação prévia nº 106/06, de que é requerente Fernando Tomás Rodrigues Silva, residente na 

Parada de Cima, que pretende a construção de moradia e respectivo destaque, num terreno sito em Carvalhais, 

Ponte de Vagos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido nos termos da informação técnica datada 

de 30/08/2006. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5 – MANUEL ARSÉNIO SARABANDO – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROCº Nº 176/06 – Presente o 

processo de informação prévia nº 176/06, de que é requerente Manuel Arsénio Sarabando, residente na Rua 

Principal, na Gafanha da Boa-Hora, que pretende a construção de moradia e anexos num terreno sito na Gafanha da 

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

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido nos termos da informação técnica datada 

de 11/12/2006.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6 – MARIA DOS ANJOS DE JESUS FRADE – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROCº Nº 151/06 – Presente o 

processo de informação prévia nº 151/06, de que é requerente Maria dos Anjos Jesus Frade, residente em Ponte de 

Vagos, freguesia de Ponte de Vagos, que pretende a construção de moradia unifamiliar, no lugar de Palhal, 

freguesia de Ponte de Vagos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido nos termos da informação técnica datada   

de 11/12/2006. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

7 – MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES PEREIRA – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROCº Nº 188/06 – 

Presente o processo de informação prévia nº 188/06, de que é requerente Maria da Conceição Rodrigues Pereira, 

residente no lugar e freguesia de Fonte de Angeão, que pretende a construção de moradia, anexos e muros, no 

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

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido nos termos da informação técnica datada 



  

de 07/12/2006. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Seguidamente ausentou-se da sala de reuniões o Sr. Vereador Fernando Ferreira Capela, por motivo do 

requerente da informação prévia nº 171/06, ser seu familiar. ------------------------------------------------------------------

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

8 – MÁRIO JESUS CAPELA – INFORMAÇÃO PRÉVIA PROCº Nº 171/06 – Presente a informação prévia nº 

171/06, de que é requerente Mário de Jesus Capela, residente em Vagos, que pretende a construção de uma 

habitação unifamiliar, em Vagos. --------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido nos ternos da informação técnica datada 

de 11/12/2006. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Entrou na sala de reuniões o Sr. Vereador Fernando Ferreira Capela. As deliberações que se seguem 

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

9 – ROSA AUGUSTA CHEGANÇAS PERALTA – CONSTRUÇÃO EM PARCELA A DESTACAR – 

PROCº Nº 20/06 – Presente o processo de destaque nº 20/06 de que é requerente Rosa Augusta Cheganças Peralta, 

residente no lugar do Lombomeão, freguesia de Vagos, que requer o destaque de uma parcela de terreno destinada à 

construção de uma moradia unifamiliar e muros, num prédio situado no referido lugar de Lombomeão. ---------------

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

datada de 27/10/06. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10 – ISAURA FERREIRA PINHO CASTRO – OBRAS PARTICULARES – PROCº Nº 58/06 – A Câmara 

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

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

11 – MARIA DE FÁTIMA DAS NEVES GONÇALVES – QUEIXA CONTRA “VOLARE - UM BAR SEM 

IGUAL, LDA” – Presente o ofício de Maria de Fátima das Neves Gonçalves, residente em Ouca, que apresenta 

reclamação contra o estabelecimento denominado “Volare”, pertencente à firma “Volare-Um Bar Sem Igual, Ldª” , 

sito em Ouca, na Rua do Barreiro, em virtude do ruído proveniente do referido estabelecimento. -----------------------

- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, notificar a reclamante de que foi levantado auto de notícia de 

contra-ordenação, e que no âmbito deste processo de contra-ordenação serão adoptadas as medidas adequadas ao 

caso concreto. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12 – COMISSÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE SANTA CATARINA – 

DECLARAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO – Presente o ofício nº 647/2006, datado de 29/12/2006, a solicitar 

que a Câmara Municipal declare “O Interesse Público” dos terrenos inscritos nas matrizes rústicas de Santa 

Catarina nº 988 e 989, para efeitos de desafectação da RAN, com vista a implantar aí equipamentos sociais, como 

Centro de Actividades Ocupacionais para deficientes. --------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, reconhecer o interesse público para efeitos de solicitar a 

desafectação do solo à CRABL. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

D – DIVERSOS   

1 – GABINETE TÉCNICO FLORESTAL INTERMUNICIPAL – CONSTITUIÇÃO – Na sequência da 

reunião realizada no pretérito dia 5 de Janeiro entre representantes dos municípios de Ílhavo, Oliveira do Bairro e 

Vagos, a  Câmara  Municipal  delibera,  por  unanimidade,  integrar  o  Gabinete  Técnico  Florestal Intermunicipal 

(GTFI) conjuntamente com os Municípios de Ílhavo e Oliveira do Bairro. --------------------------------------------------



  

--------- Mais delibera, unanimemente, autorizar o Sr. Presidente da Câmara Municipal a representar o Município na 

assinatura do protocolo a estabelecer com a Direcção-Geral dos Recursos Florestais. -------------------------------------

2 – LIGA PORTUGUESA CONTRA O CANCRO – NÚCLEO REGIONAL DO CENTRO – 

AGRADECIMENTO – Presente o ofício datado de 11/12/2006, do Sr. Presidente do Núcleo Regional do Centro 

da Liga Portuguesa Contra o Cancro, a informar que após nove anos de exercício do cargo decidiu não se 

recandidatar a novo mandato, indigitando para o referido cargo o Sr. Dr. António Carlos da Cruz Maia, que foi 

eleito no dia 21/11/2006. Agradece toda a colaboração da Câmara Municipal enquanto Presidente do Núcleo e 

solicita que seja dado todo o apoio ao novo Presidente no desempenho das suas funções. --------------------------------

--------- A Câmara Municipal tomou conhecimento. ----------------------------------------------------------------------------

3 – GRUPO PARLAMENTAR DO PARTIDO ECOLOGISTA “OS VERDES” – PROPOSTAS DE 

ALTERAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ESTADO PARA 2007 – Presente o ofício nº 920-183070/X, datado de 

07/12/2006, do Grupo Parlamentar do Partido Ecologista “Os Verdes” que anexa as propostas de alteração ao 

Orçamento de Estado para 2007, referentes à “Realização de Estudos sobre a Ria de Aveiro” e “ para a defesa da 

costa marítima de Aveiro”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal tomou conhecimento. ----------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

1 – PLANO INTERMUNICIPAL DA RIA – A Câmara Municipal tomou conhecimento que o Plano 

Intermunicipal da Ria vai estar exposto no município, para efeitos de discussão pública, no período compreendido 

entre o dia 4 e 17 de Janeiro de 2007. ---------------------------------------------------------------------------------------------

2 – ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS – ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA – Tendo presente o 

despacho de 04/01/2007 do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vagos, o parecer jurídico de 08/01/2007, 

presentes no processo de loteamento urbano nº 13/2006, de que é requerente a Sociedade Mota Pastas – Cerâmicas, 

S. A., com sede na Zona Industrial de Vagos, a Câmara Municipal delibera, por unanimidade, pelas razões aí 

apontadas isentar ao pagamento da taxa de urbanização no licenciamento de operações urbanísticas. ------------------ 

3 – ÓSCAR ANTÓNIO SILVA TEIXEIRA – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROCº Nº 191/06 – Presente o 

processo de informação prévia de que é requerente Óscar António Silva Teixeira, residente na Rua do Canto, nº 19, 

em Ouca, que pretende construir uma casa de habitação unifamiliar, num terreno que possui em Ouca. ----------------

--------- Atendendo ao facto do P.D.M. - Plano Director Municipal se achar suspenso na sua execução relativamente 

à área em questão, tendo para o mesmo sido aprovadas medidas preventivas pela Câmara Municipal, delibera esta, 

por unanimidade, remeter a presente informação prévia a parecer da C.C.D.R.C., porquanto é, por via da suspensão, 

entidade competente. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4 – PAULO ALEXANDRE DOMINGUES PIRES – INFORMAÇÃO PRÉVIA Nº 04/07 – A Câmara 

Municipal delibera, por unanimidade ratificar o despacho do Sr. Presidente datado de 11/01/2007, que aprovou, nas 

condições da informação técnica datada de 10/01/2007, o processo de informação prévia requerido por Paulo 

Alexandre Domingues Pires, residente em Costa Nova, concelho de Ílhavo, que pretende construir uma casa de 



  

habitação em Vagos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5 – ROSA NEVES TOMÁS GRAÇA E SILVINO SANTOS TOMÁS  - CONSTRUÇÃO EM PARCELA A 

DESTACAR – PROCº Nº 19/06 – Presente o processo de destaque nº 19/2006, de que são requerentes Rosa Neves 

Tomás Graça e Silvino Santos Tomás, residentes na Gafanha da Vagueira, que pretendem o destaque de uma 

parcela de terreno onde se encontra licenciada uma moradia unifamiliar, anexos e muros, num terreno sito no 

referido lugar da Gafanha da Vagueira. -------------------------------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o destaque. ---------------------------------------------- 

6 – ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS – LOTE 41 – DOBELMA – CONSTRUÇÕES, LDA – Presente a 

proposta do Sr. Vice-Presidente, Dr. Carlos Manuel Simões das Neves, na qual dá a conhecer que a firma Dobelma 

– Construções, Ldª promitente compradora do lote 41 da Zona Industrial de Vagos, até ao momento e apesar de ter 

sido notificada para o efeito, ainda não se mostrou disponível para celebrar a escritura definitiva de compra e venda 

do lote. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Propõe que a Câmara Municipal delibera sobre a intenção de resolver o contrato promessa celebrado em 

23/04/1998. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Atento o desinteresse demonstrado pela firma Dobelma – Construções, Ldª, em celebrar a escritura 

definitiva do lote 41 da Zona Industrial de Vagos, apesar de notificada para o efeito, a Câmara Municipal delibera, 

por unanimidade, informar a mesma que é sua intenção resolver o contrato promessa de compra e evnda celebrado 

em 23/04/1998, restituindo o valor pago em singelo, e para se pronunciar, querendo, nos termos dos artºs 100º e 

101º do C.P.A., no prazo de 10 dias. -----------------------------------------------------------------------------------------------

7 – ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS – LOTES 97 E 98 – PEDRO MIGUEL NOGUEIRA SOARES PINTO 

– Presente a proposta do Sr. Vice-Presidente da Câmara, Dr. Carlos Manuel Simões das Neves, no qual dá a 

conhecer que Pedro Miguel Nogueira Soares Pinto, promitente comprador dos lotes 97 e 98 da Zona Industrial de 

Vagos, até ao momento e apesar de ter sido notificado para o efeito, ainda não mostrou interesse em adquirir os 

referidos lotes de terreno, estando ao que disse a pensar em outras alternativas. --------------------------------------------

--------- Propõe que a Câmara delibera sobre a intenção de resolver o contrato promessa celebrado em 05/11/2001, 

dado existirem outros investidores interessados nos referidos lotes. ----------------------------------------------------------

-------- Atento o desinteresse demonstrado pelo Sr. Pedro Miguel Nogueira Soares Pinto, em celebrar a escritura 

definitiva dos lotes 97 e 98 da ZIV, apesar de notificado para o efeito, a Câmara Municipal delibera, por 

unanimidade, informar o mesmo que é sua intenção resolver o contrato promessa de compra e venda celebrado em 

05/11/2001, restituindo o valor pago em singelo, e, para se pronunciar, querendo, nos termos dos artºs 100º e 101º 

do C.P.A., no prazo de 10 dias. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

8 – ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS – LOTE 67 – ENTAG INDÚSTRIA DE COMPONENTES AUTO, 

LDA – Presente a proposta do Sr. Vice-Presidente, Dr. Carlos Manuel Simões das Neves, no qual dá a conhecer 

que a firma Entag-Indústria de Componentes Auto, Ldª, informou pelo seu ofício datado de 12/12/2006 que 

concordam com a resolução da escritura de compra e venda do lote nº 67 da ZIV, por motivo de já não pretenderem 

edificar no referido lote, sendo-lhes restituída a importância paga aquando da escritura de compra e venda. ----------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, resolver o contrato de compra e venda que celebrou com a 

firma Entag-Indústria de Componentes Auto, Ldª (escritura celebrada em 12/07/2004) restituindo à mesma a 

importância paga no valor de 32 456,78 €. ----------------------------------------------------------------------------------------



  

9 – NEWSIDER, UNIPESSOAL, LDA – AQUISIÇÃO DO LOTE Nº 67 DA ZONA INDUSTRIAL DE 

VAGOS – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar a candidatura apresentada pela firma 

Newsider, Unipessoal, Ldª, ao lote nº 67 da Zona Industrial de Vagos, e alienar à mesma o referido lote, que possui 

a área de 3615 m2, ao preço de 8,98 €/m2, o que perfaz a importância total de 32 462,70 €. -----------------------------

10 – ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS – LOTE 39 – INFORVAGOS-INDÚSTRIA INFORMÁTICA DE 

VAGOS, LDA – Tendo em consideração que a firma Inforvagos – Indústria de Informática, Ldª não cumpriu com 

o Regulamento da Zona Industrial de Vagos uma vez que não utilizou o lote para o fim a que o mesmo de 

destinava; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Que o lote em causa foi objecto de exploração de inertes, estando o mesmo, em cerca de 50% da sua área, o 

nível muito abaixo da cota original; ------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- Que é norma do Regulamento da Zona Industrial de Vagos, que os lotes só poderão ser vendidos a 

empresas que apresentem candidaturas aceites pela Câmara. ------------------------------------------------------------------

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, notificar a referida firma de que é sua intenção revogar a 

escritura de compra e venda celebrada em 7/10/1994, com referência ao lote 39 da ZIV, e restituir à outorgante 

compradora o preço que pagou pelo lote, e para se pronunciar, querendo, nos termos dos artºs 100º e 101º do 

C.P.A., no prazo de 10 dias. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

--------- 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 17,30 horas.--------------------------------------------------------------------- 

 

 


