
 
 
 
 
 
 

 

 

ACTA Nº 4/09 

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DO DIA 27 DE FEVEREIRO 

DE 2009 

 

--------- No dia 27 de Fevereiro de 2009, pelas quinze horas e quinze minutos, no Edifício dos Paços do Concelho 

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

da Câmara, Dr. Rui Miguel Rocha da Cruz, com a presença do Senhor Vice-Presidente Dr. Carlos Manuel Simões 

das Neves, e dos Senhores Vereadores, Dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha, Fernando Ferreira Capela, Dr. Manuel 

Augusto da Silva Frade, Eng.º Victor Oliveira Santos, Marco António Ferreira Domingues. Assistiu à reunião a 

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

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

reuniões dos dias 23 de Janeiro e 13 de Fevereiro. ------------------------------------------------------------------------------ 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA: O Sr. Vice-Presidente manifestou dois protestos públicos. – 

-------- O primeiro, quanto à forma injusta como o Município de Vagos é tratado em sede de transferências do 

Orçamento de Estado, uma vez que, as mesmas não acompanham o crescimento anual, quanto aos impostos que são 

recolhidos no Município de Vagos, penalizando os Munícipes, que trabalham para que na sua terra, haja um 

acelerado desenvolvimento económico e social. Mais injusta é a situação se considerarmos que, o Município de 

Vagos se acha a 64 % da média de capitação nacional. ------------------------------------------------------------------------- 

-------- O segundo protesto, quanto à forma como a Comunicação Social, em especial a Rádio Voz de Vagos, dá 

tratamento jornalístico e promove a publicação de notícias, sem acautelar previamente o exercício do direito de 

resposta ou de contraditório. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Quanto ao primeiro protesto, o Sr. Presidente da Câmara, propõe que se faça sentir a nossa indignação, 

promovida pela Lei das Finanças Locais, junto do Sr. Primeiro Ministro, do Sr. Ministro das Finanças e do Sr. 

Secretário de Estado da Administração Local. ----------------------------------------------------------------------------------- 

PROPOSTA DE LOUVOR A MARIA EUGÉNIA RIBEIRO MARTINS ROSA: Presente a Proposta de 

Louvor do Sr. Presidente, que a seguir se transcreve, foi a mesma aprovada por unanimidade. -------------------------- 

-------- “No momento em que cessa funções no Município de Vagos, louvo publicamente Maria Eugénia Ribeiro 

Martins Rosa, a Chefe da Divisão Administrativa da Câmara Municipal de Vagos, elevando as suas qualidades 

humanas e técnicas, a sua extremosa dedicação, empenho e profissionalismo que depositou no exercício de todas as 

funções que lhe foram sendo confiadas ao longo de trinta e seis anos de causas e coisa pública. Exalto, ainda, a sua 

inexcedível e intocável lealdade, e sentido de isenção, a todos os seus superiores hierárquicos políticos e não 

políticos, em particular aos primeiros. --------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

-------- Assim, pelo mérito e dedicação por que pautou toda a sua carreira profissional é conferido, por mim 

Presidente da Câmara Municipal, à Chefe de Divisão Administrativa Maria Eugénia Ribeiro Martins Rosa, 

testemunho de louvor e de público reconhecimento como prova do maior apreço. ----------------------------------------- 

-------- Rogo, em causa sua e por motivos de inteira justiça, à Câmara Municipal que delibere por unanimidade 

sobre o presente Voto de Louvor, conferindo-lhe, de igual modo, testemunho e reconhecimento público. ------------- 

Município de Vagos, 27 de Fevereiro de 2009. ---------------------------------------------------------------------------------- 

O Presidente da Câmara Municipal, -------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Dr. Rui Miguel Rocha da Cruz)“ -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ORDEM DO DIA 

A – ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 

1 - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA – Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 26 de 

Fevereiro de 2009, o qual acusa um saldo em dinheiro de 193.425,72 €. A Câmara Municipal dele tomou 

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

2 - LEGISLAÇÃO PUBLICADA –  

•••• Lei n.º 8/2009, de 18 de Fevereiro – Cria o Regime dos conselhos municipais de juventude; --------------- 

•••• Decreto-Lei n.º 46/2009, de 20 de Fevereiro – Procede à sexta alteração ao Decreto-Lei n.º 380/99, de 

22 de Setembro, que estabelece o regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial. ---------------------- 

3 - HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO – OLIVEIRA E MATIAS, LDA. - A 

Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido formulado pela firma Oliveira e Matias, Lda., com 

sede na Rua Principal, n.º 174, lugar e freguesia de Ponte de Vagos, para que o seu estabelecimento de Pastelaria e 

Pizzaria, sito no referido lugar, denominado “Mr. Renny”, esteja aberto às sextas-feiras, sábados, domingos, e 

feriados, das 08:00 horas às 05:00 horas dos dias seguintes, até 31/12/2009. ----------------------------------------------- 

4 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DOS ALUNOS DA EB1 DE SOZA – 

PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA INTERRUPÇÃO DE TRÂNSITO – RATIFICAÇÃO – A Câmara 

Municipal delibera, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Vereador, Fernando Ferreira Capela, datada de 

13/02/2009, que autorizou a interrupção de trânsito, no dia 21/02/2009, das 15:00 às 17:00 horas, entre a Escola 

Básica de Soza e a Farmácia, e entre a Farmácia e a Capela Nosso Senhor dos Passos, para realização do cortejo de 

Carnaval da Escola. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

5 - ASSOCIAÇÃO BETEL – PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA INTERRUPÇÃO DE TRÂNSITO – 

DESFILE DE CARNAVAL DAS CRIANÇAS ORIUNDAS DAS ESCOLAS DO 1º CICLO NºS 1 E 2 DE 

PONTE DE VAGOS, PRÉ-PRIMÁRIA E ASSOCIAÇÃO BETEL E DA COMISSÃO DE APOIO SOCIAL 

E DESENVOLVIMENTO DE SANTA CATARINA – RATIFICAÇÃO – A Câmara Municipal delibera, por 

unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Vereador, Fernando Ferreira Capela, datado de 10/02/2009, que autorizou 



 
 
 
 
 
 

 

a interrupção de trânsito na Rua de Carvalhais e Rua Principal de Ponte de Vagos, no dia 20/02/2009, das 10:00 

horas às 11:30 horas, com as crianças oriundas dos estabelecimentos de ensino e IPSS’s, mencionadas em epígrafe.  

6 - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VAGOS – EB1 DE VAGOS – PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO 

PARA DESFILE CARNAVALESCO – RATIFICAÇÃO – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, 

ratificar o despacho do Sr. Vereador Fernando Ferreira Capela, datado de 16/02/2008, que autorizou o desfile 

Carnavalesco, dos Jardins de Infância e da EB1 de Vagos, no dia 20 de Fevereiro, entre as 10:00 horas e as 11:30 

horas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

da Junta de Freguesia de Santo André de Vagos, datado de 11/02/2009, a solicitar um subsídio no valor de 

18.767,65 € (dezoito mil setecentos e sessenta e sete euros e sessenta e cinco cêntimos), para pagamento de obras 

de execução de passadeiras junto ao Jardim de Infância/E.B. 1 em Sanchequias. ------------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir à Junta de Freguesia de Santo André de Vagos um 

subsídio no valor de 18.767,65 € (dezoito mil setecentos e sessenta sete euros e sessenta cinco cêntimos), para 

pagamento de obras de execução de passadeiras junto ao Jardim de Infância/EB1 em Sanchequias. ------------------- 

8 - C.N.E. – CORPO NACIONAL DE ESCUTAS – ESCUTISMO CATÓLICO PORTUGUÊS – Presente o 

ofício datado de 12/02/2009, do Corpo Nacional de Escutas – Junta Regional de Aveiro, referência CR03/2009, a 

informar a Câmara Municipal das principais necessidades em termos materiais para a realização das actividades 

que irão decorrer aquando do grande Acampamento Regional, a realizar no corrente ano, na Gafanha da Vagueira.  

-------- A Câmara Municipal tomou conhecimento e delibera, por unanimidade, providenciar de acordo com o 

solicitado. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9 - C.N.E. – CORPO NACIONAL DE ESCUTAS – ESCUTISMO CATÓLICO PORTUGUÊS – Presente o 

ofício do Corpo Nacional de Escutas – Junta Regional de Aveiro, datado de 12/02/2009, referência CR04/2009, 

solicitar à Câmara Municipal que providencie contactos com diversas instituições com vista à realização do grande 

Acampamento Regional a realizar no corrente ano, na Gafanha da Vagueira. ---------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal tomou conhecimento e delibera, por unanimidade, ordenar que se contactem as 

instituições mencionadas no referido ofício, com vista à realização do evento. -------------------------------------------- 

10 - SUSANA PATRÍCIA FERREIRA DA COSTA – PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE – 

Presente o ofício de Susana Patrícia Ferreira da Costa, residente na Rua José Dias dos Santos, n.º 59, Póvoa do 

Paço, Cacia, a informar que no dia 30/01/2009, pelas 08:25 horas, quando circulava na Estrada Municipal 585 – 

Fontão, embateu num buraco, danificando a sua viatura com a matrícula 38-DJ-01, resultando do acidente 

prejuízos no valor de 418,80 € (quatrocentos e dezoito euros e oitenta cêntimos), pelo que solicita o reembolso da 

despesa da reparação da viatura em causa. -------------------------------------------------------------------------------------- 



 

-------- Tendo em atenção o teor da documentação junta, incluindo as declarações da requerente no auto de 

participação do acidente de viação, facilmente se verifica que os danos ocorridos se acham directamente 

relacionados com o condutor do veículo que lhe surgiu pela frente, obrigando-a a recorrer à berma da estrada, aí 

provocando os danos que reclama. Assim, sem mais considerações, a Câmara Municipal delibera, por 

unanimidade, ser sua intenção declinar a responsabilidade no presente acidente e consequentes danos e, para a 

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

11 - ARMÉNIO SANTOS – MURO DERRUBADO EM SANTA CATARINA – A Câmara Municipal delibera, 

por unanimidade, retirar o presente ponto da ordem de trabalhos para esclarecimentos adicionais. --------------------- 

12 - ANTÓNIO FIRMINO FERREIRA DE VASCONCELOS – VEDAÇÃO DOS TERRENOS NA RUA 

PADRE ALÍRIO DE MELO, EM VAGOS – Presente o ofício de António Firmino Ferreira de Vasconcelos, 

datado de 11/02/2009, residente na Rua da Corredoura, n.º 60, na vila e freguesia de Vagos, a expor que doou ao 

Município de Vagos, uma parcela de terreno para alargamento da Rua Padre Alírio de Melo, estando o prédio 

vedado e tendo ficado acordado que o mesmo seria novamente vedado pelos serviços da Câmara Municipal, 

situação que até à presente data não ocorreu, pelo que solicita a vedação do referido terreno. --------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, mandar executar a vedação do terreno de acordo com o 

acordado com o exponente. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

13 - RIA BLADES, S.A. – DECLARAÇÃO – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, retirar o presente 

ponto da ordem de trabalhos para esclarecimentos adicionais. ---------------------------------------------------------------- 

14 - PLANO EXCEPCIONAL DE APOIO A FAMÍLIAS E EMPRESAS – APROVAÇÃO – Presente o Plano 

Excepcional de Apoio a Famílias e Empresas, documento que aqui se dá por inteiramente reproduzido e fica cópia 

anexa à presente acta. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o referido plano e remeter o mesmo à Assembleia 

Municipal para superior aprovação. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

BÁSICO E PRÉ-ESCOLAR – Tendo em consideração as deliberações de 12/10/2007 e 26/10/2007, a Câmara 

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

2009, a seguinte comparticipação: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

•••• Centro Social e Paroquial de Calvão – 59.950,04 €; -------------------------------------------------------------- 

•••• Associação Boa-Hora – 55.690,92 €; -------------------------------------------------------------------------------- 

•••• Centro Social da Freguesia de Soza – 61.051,70 €; --------------------------------------------------------------- 

•••• Associação de Solidariedade Social e Cultural de Santo André – 56.364,94€; -------------------------------- 

•••• Comissão de Apoio Social e Desenvolvimento de Santa Catarina – 62.239,38 €; ---------------------------- 

•••• Associação Betel – 55.306,30 €; ------------------------------------------------------------------------------------- 



 
 
 
 
 
 

 

•••• Centro Social e Paroquial de Fonte de Angeão – 36.001,14 €; -------------------------------------------------- 

•••• Centro Social e Paroquial de Covão do Lobo – 36.001,14 €. ---------------------------------------------------- 

16 - FUNDO PARA DESPESAS DA EB 2/3 DR. JOÃO ROCHA (PAI), COM CURSOS DE EDUCAÇÃO, 

FORMAÇÃO NO ÂMBITO DO POPH – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, retirar o presente 

ponto da ordem de trabalhos para esclarecimentos adicionais. ---------------------------------------------------------------- 

17 - FUNDO PARA DESPESAS COM CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO TECNOLÓGICA DE 

INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS E AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL, IMPLEMENTADO EM PARCERIA 

COM A UNIVERSIDADE DE AVEIRO E O CÓLEGIO DE NOSSA SENHORA DE APRESENTAÇÃO 

DE CALVÃO – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, retirar o presente ponto da ordem de trabalhos 

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

18 - PROTOCOLO PARA FINANCIAMENTO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE EQUIPAMENTOS 

SOCIAIS ENTRE O MUNICÍPIO DE VAGOS E O CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE COVÃO DO 

LOBO – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, retirar o presente ponto da ordem de trabalhos, para 

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

-------- Neste momento, ausentou-se da Sala de Reuniões, o Sr. Vice-Presidente, Dr. Carlos Manuel Simões das 

Neves. As deliberações que se seguem, passam a não contar com a participação e votação do Sr. Vice-Presidente. - 

19 - ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR – AUXÍLIOS ECONÓMICOS – ESCOLAS DO 1º CICLO DO ENSINO 

BÁSICO DO CONCELHO DE VAGOS – ANO LECTIVO 2008/2009 – Presente a informação da Chefe de 

Divisão de Educação, Cultura e Assuntos Sociais, datada de 20/02/2009, a informar que foram avaliadas duas 

situações na atribuição de escalão de apoio na Acção Social Escolar no 1º Ciclo, dos alunos, Jordan Gonçalves 

Pinto, que frequenta a Escola do 1º Ciclo de Fonte de Angeão, e Hugo Xavier Regalado Santos, que frequenta a 

Escola do 1º Ciclo da Lomba. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir ao aluno Jordan Gonçalves Pinto o subsídio de 

Escalão A (45,00 €) ao e ao aluno Hugo Xavier Regalado Santos o subsídio de Escalão B (30,00 €), de acordo com 

a informação da Chefe de Divisão de Educação, Cultura e Assuntos Sociais, Dr.ª Lina Ferreira, datada de 

20/02/2009. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

20 - FUNDO PERMANENTE – CONSTITUIÇÃO – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, autorizar 

a constituição do seguinte fundo permanente, tendo em vista ocorrer a despesas urgentes e inadiáveis, que no dia a 

dia se tornam necessárias satisfazer: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

•••• 1.000,00 €, a favor do Coordenador Técnico, Francisco José Domingues Camarneiro. --------------------- 

21 - 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 13/02/2009 a 



 

26/02/2009, cuja relação descriminada dos mesmos é dada aqui como inteiramente reproduzida e fica junto à 

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

22 – PAGAMENTOS – Não houve. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

B – OBRAS MUNICIPAIS 

1 - “DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E PLUVIAIS EM CALVÃO (CONSTRUÇÃO DE DOIS 

AQUEDUTOS NA EN 109, AOS KMS 77,920 E 78,250)” – RECEPÇÃO DEFINITIVA DA OBRA – 

Presente o auto de recepção definitiva da obra mencionada em epigrafe. --------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, homologar o auto de recepção definitiva da empreitada de 

“Drenagem de Águas Residuais e Pluviais em Calvão (Construção de dois Aquedutos na EN 109, aos kms 77,920 

e 78,250)”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 - “ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE BOCO E OUCA” – PROC.º N.º 6.2.2-7/2007 – RECEPÇÃO 

PROVISÓRIA E CONTA FINAL DA EMPREITADA – Presente o auto de recepção provisória e a conta final 

da obra mencionada em epígrafe. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, homologar o auto de recepção provisória e a conta final da 

empreitada de “Estações Elevatórias de Boco e Ouca”. ------------------------------------------------------------------------ 

3 - “REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO DA VILA” – PROC.º N.º 6.2.2-19/2008 – CONTA FINAL DA 

EMPREITADA – Presente a conta final da obra mencionada em epígrafe. ------------------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, homologar a conta final da empreitada de “Requalificação 

do Centro da Vila”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

4 - “ARRANJO DA PRAÇA CENTRAL DA PRAIA DA VAGUEIRA” – PROC.º N.º 6.2.2-10/2001 – AUTO 

DE RECEPÇÃO DEFINITIVA – Presente o auto de recepção definitiva da obra mencionada em epigrafe. -------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, homologar o auto de recepção definitiva da empreitada de 

“Arranjo da Praça Central da Praia da Vagueira”. ------------------------------------------------------------------------------ 

5 - “CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO SOCIAL DE FONTE DE ANGEÃO” – PROC.º N.º 6.2.2-12/2001 – 

AUTO DE RECEPÇÃO DEFINITIVA – Presente o auto de recepção definitiva da obra mencionada em 

epigrafe. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, homologar o auto de recepção definitiva da empreitada de 

“Construção do Complexo Social de Fonte de Angeão”. ---------------------------------------------------------------------- 

6 - “ARRANJOS EXTERIORES DA CASA MUSEU DE SANTO ANTÓNIO DE VAGOS” – PROC.º N.º 

6.2.2-20/2008 – ADJUDICAÇÃO – Presente o relatório final da Comissão de Análise de propostas datada de 

10/02/2009, propondo a adjudicação da obra mencionada em epigrafe, à firma Construtora Paulista, Lda., pelo 

montante de 54.529,34 € (cinquenta e quatro mil quinhentos e vinte e nove euros e trinta e quatro cêntimos). ------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, adjudicar a obra de “Arranjos Exteriores da Casa Museu 



 
 
 
 
 
 

 

de Santo António de Vagos”, à firma Construtora Paulista, Lda., pelo montante de 54.529,34 € (cinquenta e quatro 

mil quinhentos e vinte e nove euros e trinta e quatro cêntimos), acrescido de IVA, de acordo com o mencionado 

relatório da Comissão de Analise de propostas. --------------------------------------------------------------------------------- 

7 - “OBRAS DE URBANIZAÇÃO DA PRAIA DA VAGUEIRA” – PROC.º N.º 6.2.2-06/2008 – AUTO DE 

SUSPENSÃO – Presente o auto de suspensão da obra mencionada em epigrafe. ----------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, homologar o auto de suspensão da empreitada de “Obras 

de Urbanização da Praia da Vagueira”, datado de 26/01/2009. --------------------------------------------------------------- 

8 - “OBRAS DE URBANIZAÇÃO DA PRAIA DA VAGUEIRA” – PROC.º N.º 6.2.2-06/2008 – AUTO DE 

RECOMEÇO DOS TRABALHOS – Presente o auto de recomeço dos trabalhos da obra mencionada em 

epigrafe. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, homologar o auto de recomeço dos trabalhos da 

empreitada de “Obras de Urbanização da Praia da Vagueira”, datado de 16/02/2009. ------------------------------------- 

9 - “OBRAS DE BENEFICIAÇÃO NA IGREJA DE FONTE DE ANGEÃO” – FISCALIZAÇÃO E 

COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, retirar o presente ponto 

da ordem de trabalhos para esclarecimentos adicionais. ------------------------------------------------------------------------ 

-------- Entrou novamente na Sala de Reuniões, o Sr. Vice-Presidente da Câmara. As deliberações que se seguem, 

passam a contar com a participação e votação do Sr. Vice-Presidente. ------------------------------------------------------ 

C – OBRAS PARTICULARES 

1 – ARLINDO OSVALDO PIMENTEL – INFORMAÇÃO PRÉVIA DE LOTEAMENTO – PROC.º N.º 

31/2004 – Presente o processo de informação prévia de loteamento, de que é requerente Arlindo Osvaldo Pimentel, 

residente na Rua da Senhora, n.º 156, da vila, freguesia e concelho de Vagos, que requer informação prévia de 

loteamento num terreno sito no referido lugar e freguesia. -------------------------------------------------------------------- 

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

técnica de 03/02/2009. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 - ANA RAQUEL JORGE FEITEIRA E MARIDO, SÉRGIO MIGUEL VIEIRA PINHO – PEDIDO DE 

PAGAMENTO DE PREJUÍZOS – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, retirar o presente ponto da 

ordem de trabalhos, para esclarecimentos adicionais. -------------------------------------------------------------------------- 

3 - MANUEL SIMÕES FRADE – LICENÇA DE UTILIZAÇÃO DE EDIFICAÇÃO NOVA – PROC.º N.º 

10/09 – RATIFICAÇÃO – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente 

da Câmara datado de 19/02/2009, que deferiu o pedido de autorização de utilização e a dispensa de apresentação da 

avaliação acústica, requeridos por Manuel Simões Frade, residente na Rua Principal, n.º 275, lugar e freguesia de 

Ponte de Vagos, com referência a uma edificação, sita no lugar do Palhal, na referida freguesia. ----------------------- 



 

4 - IRMANDADE NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS – LICENÇA DE UTILIZAÇÃO DE 

EDIFICAÇÃO NOVA – PROC.º N.º 126/08 – PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE LICENÇA - 

Presente o processo referente ao pedido de licença de utilização, requerida pela Irmandade Nossa Senhora das 

Candeias, com sede na Rua Principal, n.º 5, lugar do Boco, freguesia de Soza, para a obra localizada no referido 

lugar e freguesia, com destino a Capela Mortuária (proc.º n.º 369/01), bem como o requerimento datado de 

10/10/2008, a requer a isenção do pagamento de taxas. ------------------------------------------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, isentar do pagamento da licença, conforme prevê a alínea 

b), do n.º 2, do art.º 88º, do Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação, de acordo com a informação 

técnica datada de 02/12/2008. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

5 - ALDA AUGUSTA FERREIRA RITA – OBRAS PARTICULARES – PROC.º N.º 197/2008 – Presente o 

processo de obras particulares n.º 197/2008, de que é requerente Alda Augusta Ferreira Rita, residente na Rua 

Principal n.º 54, lugar de Carregosa e freguesia de Ouca, que requer a construção de uma moradia e muros, no 

referido lugar e freguesia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, definir novo alinhamento para o muro, devendo ser 

demolido o existente e implantado de novo nos termos da Lei. --------------------------------------------------------------- 

6 - ISABEL CRISTINA OLIVEIRA MARTINS – OBRAS PARTICULARES – PROC.º N.º 07/2009 – 

Presente o processo de obras particulares n.º 07/2009, de que é requerente Isabel Cristina Oliveira Martins, 

residente na Rua 30 de Novembro, n.º 8, lugar e freguesia de Santo André de Vagos, que requer a construção de 

uma moradia e muro de vedação, no referido lugar e freguesia. -------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, autorizar a construção em zona agro-florestal inferior a 2 

hectares, nas condições da informação técnica datada de 17/02/2009. ------------------------------------------------------- 

7 - CLIDECOR – SOLUÇÕES INTEGRADAS PARA INTERIORES, LDA. – OBRAS PARTICULARES – 

PROC.º N.º 254/98 – Presente o processo de obras particulares n.º 254/98, de que é requerente a firma Clidecor – 

Soluções Integradas para Interiores, Lda., com sede na Rua dos Lamigueiros, na vila e freguesia de Vagos, que 

requer alterações à edificação na referida rua, vila e freguesia de Vagos. --------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, indeferir o pedido formulado pela requerente, nos termos 

na informação jurídica, datada de 25/11/2008 e informações técnicas de 12/11/2008 e 30/01/2009.   

8 - LICINIO RAMOS, LDA. E MUNICÍPIO DE VAGOS – LOTEAMENTO URBANO – PROC.º N.º 7/03 – 

O presente processo foi retirado para ser estudo juridicamente e reequacionada a operação de divisão. ---------------- 

9 - IDALINA NEVES SILVA MARTINS – LOTEAMENTO URBANO – PROC.º N.º 160/77 – 

RECTIFICAÇÃO – Presente o requerimento de Idalina Neves Silva Martins, residente na Rua Dr. João Mendes 

Correia da Rocha, n.º 377, Vagos, que requer a rectificação do loteamento titulado pelo alvará n.º 160/78, emitido 

em 13/02/1978, uma vez que, ao tempo, indicaram, por lapso, apenas um artigo rústico n.º 9329, da freguesia de 



 
 
 
 
 
 

 

Vagos, quando deveria ter sido indicado o referido artigo e o artigo n.º 9328. ---------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, autorizar a rectificação do alvará de loteamento. ------------ 

10 - DÉSANI – DESIGN SANITÁRIO, S.A. – ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS – LOTE 31 – 

AVERBAMENTO – Presente o ofício da firma Désani – Design Sanitário, S.A., com sede na Zona Industrial de 

Vagos, lote 31, a informar a Câmara Municipal, que adquiriram a 03/11/2008, as instalações industriais da empresa 

Cerbran – Cerâmica Artística, Lda., sitas no referido lote. --------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, autorizar o averbamento do processo de obras referente às 

instalações referidas, para nome da nova firma. --------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Neste momento ausentou-se da Sala de Reuniões, o Sr. Vereador Fernando Ferreira Capela. A deliberação 

que se segue, passa a não contar com a participação e votação do Dr. Vereador. ------------------------------------------ 

11 - PAULO L. MACEDO, LDA. – PEDIDO DE ANULAÇÃO DE RECONHECIMENTO PÚBLICO E 

MUNICIPAL DO PROJECTO PARA UM PARQUE AVENTURA E DE DIVERSÕES – Presente o ofício da 

firma Paulo L. Macedo, Lda., datado de 23/02/2009, com sede no Boco, freguesia de Soza, proprietária das 

instalações denominadas, em tempos, Fábrica Sentel, sita na Quintas das Maias, em Soza, a informar que a 

empresa Leal & Soares, S.A., com sede na Zona Industrial de Mira, adquiriu as instalações atrás mencionadas em 

2008. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A referida firma pretende exercer a sua actividade na Quinta das Maias, pelo que vem requer que a Câmara 

Municipal anule a sua deliberação de 12/03/2004, que reconheceu o interesse público e Municipal do projecto de 

um Parque de Aventuras e Diversões a implantar nas instalações da ex-Cerâmica Sentel, na Quinta das Maias, em 

Soza. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, revogar a sua deliberação de 12/03/2004, e remeter o 

processo à Assembleia Municipal para que este Órgão Autárquico delibera também, revogar a sua deliberação de 

25/03/2004. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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 - RAUL DA ROCHA MARTINS – LOTEAMENTO URBANO – PROC.º N.º 8/2004 – Presente a exposição 

datada de 21/11/2008, sobre o pedido de prorrogação de prazo pelo período não superior a um ano, com referência 



 

ao processo de loteamento mencionado em epígrafe. --------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, notificar o requerente para no prazo de 27 dias seguidos 

vir aos autos juntar os projectos de especialidades, uma vez que se entende que a interposição do seu requerimento 

em 04/08/2008, suspendeu a contagem do prazo de caducidade. ------------------------------------------------------------- 

-------- Mais delibera, unanimemente, indeferir-lhe a prorrogação do prazo e de reconhecimento do deferimento 

tácito nos termos do parecer jurídico datado de 10/02/2009. ------------------------------------------------------------------ 

2 - GONÇALVES E MATIAS, LDA. - OBRAS PARTICULARES – PROC.º N.º 143/07 – Presente o processo 

de obras particulares n.º 143/07, de que é requerente a firma Gonçalves e Matias, Lda., com sede na Zona 

Industrial de Vagos, lotes 117 e 131, que requer o licenciamento de um estabelecimento industrial nos referidos 

lotes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, nos termos do n.º 2, do artigo 7º, do Regulamento do Plano 

de Pormenor da Zona Industrial de Vagos, autorizar agregação dos dois lotes. --------------------------------------------- 

3 - HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO – MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS, S.A. – A 

Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido formulado pela sociedade Modelo e Continente 

Hipermercados S.A., para que o seu estabelecimento designado por Modelo, sito em Vagos, esteja aberto na Sexta-

Feira Santa, dia 10 de Abril, das 09,00 às 21;00 horas, encerrando no Domingo de Páscoa, dia 12 de Abril, durante 

todo o dia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4 - APOIO AOS ESPAÇOS INTERNET – JUNTAS DE FREGUESIA – A Câmara Municipal delibera, por 

unanimidade, conceder às Juntas de Freguesia abaixo mencionadas uma comparticipação no valor de 2.000,00 € 

(dois mil euros), para fazer face aos custos com os vencimentos dos monitores durante o período de Janeiro a 

Dezembro de 2007: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

•••• Junta de Freguesia de Santa Catarina; ------------------------------------------------------------------------------- 

•••• Junta de Freguesia de Santo António de Vagos; ------------------------------------------------------------------- 

•••• Junta de Freguesia de Fonte de Angeão; ---------------------------------------------------------------------------- 

•••• Junta de Freguesia de Covão do Lobo. ------------------------------------------------------------------------------ 

-------- Delibera ainda, que a comparticipação seja paga contra a apresentação de documentos comprovativos de 

despesas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

5 - AQUISIÇÃO DE TERRENO NA FREGUESIA DE OUCA, DESTINADO À INSTALAÇÃO DA ETAR 

DE OUCA – A Câmara Municipal, delibera, por unanimidade, adquirir os prédios abaixo mencionados, sitos na 

freguesia de Ouca, para instalação da ETAR de Ouca, aos seguinte proprietários: ----------------------------------------- 

•••• A Américo Alves de Pinho e esposa, Alzira de Jesus Felícia Alves de Pinho, residentes, no lugar e 

freguesia de Ouca, o prédio rústico inscrito na matriz sob o artigo n.º 6290, da freguesia de Ouca, pelo preço 

de 114,40 € (cento e catorze euros e quarenta cêntimos); ---------------------------------------------------------------- 



 
 
 
 
 
 

 

•••• A Maria Crisália de Almeida, residente no lugar e freguesia de Ouca, o prédio rústico inscrito na matriz 

sob o n.º 6291, da freguesia de Ouca, pelo preço de 1.664,64 € (mil seiscentos e sessenta e quatro euros e 

sessenta e quatro cêntimos). --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6 - PLANO DE PORMENOR DO PARQUE EMPRESARIAL DE SOZA – PARCELA A – Presente a 

proposta do Plano de Pormenor supramencionado. ----------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar a referida proposta do Plano de Pormenor, e 

remeter a mesma, bem como, o relatório ambiental à CCDRC - Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 

Regional do Centro, para efeitos de conferência de serviços, nos termos do n.º 3, do artigo 75º-C, do Decreto-Lei nº 

380/99, de 22 de Setembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 46/2009, de 20 de Fevereiro. ----------------- 

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO: Estando presente público, o Sr. Eduardo Manuel das Neves Fernandes, 

residente em Vagos, colaborador do Diário de Aveiro, questionou se no segundo protesto público apresentado pelo 

Sr. Vice-Presidente, no inicio da Reunião de Câmara, estaria incluído o Jornal com o qual colabora, tendo o Sr. 

Vice-Presidente informado de que não. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

minuta, nos termos e para os efeitos consignados no nº 3, do artº 92º, da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada 

e republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a qual vai ser assinada pelos membros da Câmara aqui 

presentes e por mim _______________________________________Chefe de Divisão Administrativa, tendo 

terminado a reunião às dezoito horas. --------------------------------------------------------------------------------------------- 


