
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ACTA Nº 4/08 

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DO DIA 22 DE FEVEREIRO 

DE 2008 

--------- No dia 22 de Fevereiro de 2008, pelas quinze horas e trinta minutos, no Edifício dos Paços do Concelho de 

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

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

Neves, e dos Senhores Vereadores, Fernando Ferreira Capela, Dr. Manuel Augusto Silva Frade, Victor Oliveira 

Santos, Marco António Ferreira Domingues. Assistiu à reunião a Senhora D. Maria Eugénia Ribeiro Martins Rosa, 

Chefe de Divisão Administrativa. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FALTAS E JUSTIFICAÇÃO: A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, justificar a falta da Sr.ª Vereadora 

Dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha, uma vez que a mesma se encontra numa reunião de trabalho no Governo de 

Civil de Aveiro. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

do dia 8 de Fevereiro de 2008. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA: Não houve. ---------------------------------------------------------- 

ORDEM DO DIA 

A - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 

1 - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA – Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 21 de 

Fevereiro de 2008, o qual acusa um saldo em dinheiro de 459.296,07 €. A Câmara Municipal dele tomou 

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

2 - ACORDO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE VAGOS E A ESCOLA SECUNDÁRIA 

DE VAGOS – RATIFICAÇÃO – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ratificar a assinatura do 

protocolo efectuada pelo Sr. Presidente da Câmara no dia 21/01/2008, com referência à cedência gratuita da 

utilização da Casa Gandareza (pré-fabricada). ----------------------------------------------------------------------------------- 

3 - JUNTA DE FREGUESIA DE VAGOS – TOPONÍMIA – Presente o ofício da Junta de Freguesia de Vagos, 

datado de 31/01/2008, no qual informa que existem ruas na freguesia que ainda não tem nome, e para as quais os 

moradores têm solicitada atribuição de nomes. ---------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Assim, em reunião da Junta de Freguesia, realizada no dia 29/01/2008, foi deliberado propor à Câmara 

Municipal, a atribuição de nomes para as seguintes ruas da Vila de Vagos: ------------------------------------------------ 

• Ao caminho público, sito ao fundo da Rua de Porto Gonçalo, do lado esquerdo, no sentido 



  

nascente/poente, o nome de “Travessa Chão da Fonte”; ------------------------------------------------------------ 

• À rua junto do Lidl, com início na Rua Cândido dos Reis e fim no Bairro de S. João, “Rua do Grémio da 

Lavoura”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aceitar a proposta da Junta de Freguesia de Vagos. --------- 

4 - JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA CATARINA – CEDÊNCIA DE TERRENO – Presente o ofício da 

Junta de Freguesia de Santa Catarina, datado do dia 25/01/2008, no qual solicita a cedência do terreno envolvente 

ao cemitério. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, doar à Freguesia de Santa de Catarina, o prédio rústico 

inscrito na matriz sob o artigo n.º 2260 da Freguesia de Santa Catarina, atribuindo-lhe o valor de 30.000,00 €. ------ 

-------- Mais delibera, solicitar autorização à Assembleia Municipal para o efeito. ---------------------------------------- 

5 - IRMANDADE NOSSA SENHORA DA GRAÇA DE SALGUEIRO – PEDIDO DE SUBSÍDIO – Presente 

o ofício da Irmandade Nossa Senhora da Graça de Salgueiro, a solicitar apoio financeiro, para as obras de restauro 

da Capela de Salgueiro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Presente também o ofício da Junta de Freguesia de Soza, a informar que as obras da Capela se encontram a 

decorrer e concordam com o pedido de subsídio. ------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir um subsídio à Irmandade da Nossa Senhora da 

Graça, em Salgueiro, no valor de 5.000,00 €, para as obras da Capela de Salgueiro, mediante a apresentação de 

documentos de despesa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6 - LUÍS MIGUEL MÓNICA JESUS – PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE – Presente a 

informação da Chefe Divisão Administrativa datada de 06/02/2008, na qual dá a conhecer que após notificado da 

intenção de indeferimento, referente ao pedido de indemnização solicitado pelo Sr. Luís Miguel Mónica Jesus, 

residente na Parada de Cima, o mesmo não deu qualquer resposta. ---------------------------------------------------------- 

------ A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, indeferir o pedido formulado, uma vez que o requerente não 

apresentou razões que mudassem os pressupostos que presidiram à alteração de indeferimento, mantendo-se, pois, 

aqueles. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Mais foi deliberado, por unanimidade, notificar o requerente da presente deliberação. --------------------------- 

7 - PEDIDO DE APOIO ECONÓMICO PARA O PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE CÁTIA 

MARISA DOMINGUES BARREIRA E SÍLVIA SANDRINA ASCENÇÃO SOARES, QUE 

FREQUENTAM O CASCI EM ÍLHAVO – Presente a informação da Técnica de Serviço Social, Dr.ª Lina 

Ferreira, datada de 15/02/2008, com referência ao pedido efectuado por Cátia Marisa Domingues Barreira e Sílvia 

Sandrina Ascenção Soares, ambas residentes em Covão do Lobo, que frequentam um Curso de Formação 

Profissional no centro de Reabilitação e Formação Profissional no CASCI, em Ílhavo, na área Agroalimentar. ------ 

-------- Informa ainda que a frequência das mesmas no CASCI foi protocolado entre a Escola E,B 2.3 de Vagos, o 



 
 
 
 
 
 

 

CASCI e os Pais das alunas dada a necessidade das mesmas poderem adquirir conhecimentos básicos para inclusão 

no mercado de trabalho. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Propõe o pagamento de 50% do custo do transporte entre o seu domicílio (Covão do Lobo) e Vagos e vice-

versa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, efectuar o pagamento de 50 % do transporte entre Covão 

do Lobo e Vagos até ao final do ano lectivo. ------------------------------------------------------------------------------------ 

8 - PARÓQUIA DE SOZA – CEDÊNCIA A TITULO DE EMPRÉSTIMO DE UMA PEQUENA CASA, 

SITA NUMA PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO EM SOZA – Presente o oficio da Paróquia de Soza, datado 

do dia 10/01/2008, no qual solicita à Câmara Municipal, a titulo de empréstimo, a cedência de uma pequena casa 

(outrora casa de arrumos das alfaias agrícolas), situada num terreno adquirido pela Câmara Municipal. --------------- 

-------- Informa ainda, que carecem desde há muito tempo de infra-estruturas logísticas para o desempenho da sua 

missão, nomeadamente, no que diz respeito a salas para as catequeses e outras reuniões e trabalhos com crianças. -- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ceder gratuitamente o uso da pequena casa existente no 

prédio rústico adquirido pelo Município, na condição de devolverem a mesma livre de pessoas e bens, assim que a 

Câmara Municipal necessite de requalificar a área, procedendo à demolição de todas as construções. ----------------- 

9 - PROTOCOLO ENTRE O MUNICÍPIO DE VAGOS E A RODOVIÁRIA DA BEIRA LITORAL, S.A. – 

Presente o Protocolo entre o Município de Vagos e a Rodoviária da Beira Litoral, S.A., que visa estabelecer as 

condições para a utilização do serviço público de transportes de passageiros, para o colégio da Nossa Senhora da 

Apresentação de Calvão. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o presente protocolo, autorizando o Sr. Presidente 

da Câmara a outorgar o mesmo, em representação do Município. ------------------------------------------------------------ 

10 - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO – MUNICÍPIO DE VAGOS E A ORQUESTRA CLÁSSICA DO 

CENTRO – Presente o Protocolo entre o Município de Vagos e a Orquestra Clássica do Centro, que visa a 

colaboração entre as duas entidades, no sentido de promover no concelho a divulgação da musica em eventos 

culturais a realizar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, retirar este ponto da ordem de trabalhos, para 

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

11 - GARRIDO DE MATOS – CONSTRUÇÕES, S.A. – ACÇÃO JUDICIAL – ACORDO DE 

TRANSACÇÃO – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, o seguinte: ----------------------------------------- 

1. Adquirir o prédio ao autor, pelo valor negociado, de 67.500,00 €, devendo a escritura ser outorgada no 

prazo de 60 dias, após a entrega pelo autor dos documentos relativos ao prédio e ao vendedor; -------------- 

2. A Câmara Municipal suportará as despesas com a escritura e as custas derivadas dos processos em curso;  



  

3. O autor desiste da acção e do procedimento que intentou junto do Ministério Público contra o Município 

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

12 - CONCURSO DE PINTURA – “VAGOS NA MÃO DO ARTISTA” – APROVAÇÃO DE 

REGULAMENTO – Seguidamente foi presente o Regulamento do concurso da pintura, denominado “Vagos na 

Mão do Artista”, o qual se dá aqui como inteiramente reproduzido e fica a fazer parte integrante da presente acta. -- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o regulamento do concurso, bem como os 

respectivos prémios. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

13 - PUBLICAÇÃO DE OBRAS DE JOÃO GRAVE – APROVAÇÃO DE ORÇAMENTO – Presente o ofício 

da firma Lello Editores, Lda., datado de 18/01/2008, no qual remete orçamente relativo à execução das obras do 

escritor vaguense João Grave, nomeadamente “Os Famintos”, “O Passado” e “O Último Fauno”. --------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, executar 1.000 exemplares de cada uma das obras, abaixo 

mencionadas, pelo preço de: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Os Famintos - 6.050,00 €; ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

• O Passado - 5.324,00; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• O Último Fauno - 3388,00 €. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

14 - PARQUE DE CAMPISMO DA VAGUEIRA – ACÇÃO DE PROCESSO ORDINÁRIO N.º 376/1999 – 

ACORDÃO – A Câmara Municipal tomou conhecimento da decisão do Tribunal da Relação de Coimbra. ---------- 

15 - 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 08/02/2008 a 

21/02/2008, cuja relação descriminada dos mesmos é dada aqui como inteiramente reproduzida e fica junto à 

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

16 – PAGAMENTOS – Não houveram. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

B – OBRAS MUNICIPAIS 

1 - PONTÃO DE SANTO ANDRÉ / SÃO ROMÃO (SANTO ANDRÉ DE VAGOS) – PROC.º N.º 6.2.2-

05/2007 – AUTO DE RECEPÇÃO PROVISÓRIA – Presente o auto de recepção provisória da obra mencionada 

em epigrafe. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

“Pontão de Santo André / São Romão (Santo André de Vagos)”. ------------------------------------------------------------ 

2 - PONTÃO DE SANTO ANDRÉ / SÃO ROMÃO (SANTO ANDRÉ DE VAGOS) – PROC.º N.º 6.2.2-

05/2007 – CONTA FINAL – Presente a conta final da empreitada supramencionada. ----------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, homologar a referida conta. ------------------------------------- 

3 - ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS NO BOCO E OUCA – PROC.º N.º 6.2.2-07/2007 – APROVAÇÃO DO 

PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE – RATIFICAÇÃO – Presente o Plano de Segurança e Saúde da obra 



 
 
 
 
 
 

 

mencionada em epígrafe, o qual foi aprovado parcialmente pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal em 

11/02/2008. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Municipal, que aprovou parcialmente o Plano de Segurança e Saúde da referida obra. ----------------------------------- 

4 - FORNECIMENTO DO PROJECTO DE REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA DO ESPAÇO 

INTERIOR ENTRE O PAVILHÃO E PISCINAS MUNICIPAIS – ESTUDO PRÉVIO – Presente o estudo 

prévio do projecto mencionado em epígrafe. ------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o estudo prévio, devendo o mesmo ter as seguintes 

alterações: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• No arruamento lateral nascente às piscinas, o estacionamento ser só de um dos lados, isto é, do lado das 

piscinas; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Ser melhor avaliado o estacionamento dos autocarros e dos veículos para as transmissões televisivas. ------ 

5 - LIGAÇÃO ENTRE A AVENIDA JOÃO GRAVE E A EN 109 – PROC.º N.º 6.2.2.1-11/2004 – 

PROJECTO DE EXECUÇÃO – Presente o projecto de execução da obra supra mencionada. ------------------------ 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o referido projecto de execução. --------------------- 

C – OBRAS PARTICULARES 

1 - SARA RAQUEL CONDEÇO SANTOS – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC.º N.º 67/07 – Presente o 

processo de informação prévia n.º 67/07, de que é requerente Sara Raquel Condeço Santos, residente na Rua Largo 

Infantil n.º 40, lugar de Lomba, freguesia de Santo António de Vagos, que requer informação prévia para 

construção de uma moradia com pátio de estacionamento e muros, num terreno do qual é proprietária, sito no lugar 

de Corgo do Seixo de Baixo, da dita freguesia. ---------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido em área agroflorestal inferior a 2 hectares, 

nas condições da informação técnica, datada do dia 06/02/2008. ------------------------------------------------------------- 

2 - FERNANDO DAS NEVES CARRAMÃO E MARIA DA CONCEIÇÃO DE JESUS DAS NEVES – 

INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC.º N.º 94/07 – Presente o processo de informação prévia n.º 94/07, de que é 

requerente Fernando das Neves Carramão e Maria da Conceição de Jesus das Neves, ambos residentes na Estada 

Nacional 109, n.º 11, lugar e freguesia de Santo André de Vagos, que requerem informação prévia para construção 

de uma moradia, no lugar de Lomba e freguesia de Santo António de Vagos. ---------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o presente processo de informação prévia nas 

condições da informação técnica, datada do dia 08/02/2008. ------------------------------------------------------------------ 

3 - ADÉRITO JESUS MARQUES – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC.º N.º 109/07 – Presente o processo de 

informação prévia n.º 109/07, de que é requerente Adérito Jesus Marques, residente na Rua 3 de Setembro, no 



  

lugar de Vigia, freguesia de Santo André de Vagos, que requer informação prévia para construção de uma moradia 

unifamiliar, num terreno do qual é proprietário, sito Barreiros, no mesmo lugar e freguesia. ---------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o presente processo de informação prévia nas 

condições da informação técnica, datada do dia 06/02/2008. ------------------------------------------------------------------ 

4 - SILVÉRIO MARTINS REI – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC.º N.º 144/07 – Presente o processo de 

informação prévia n.º 144/2007, de que é requerente Silvério Martins Rei, residente na Rua António Carlos Vidal, 

138, em Vagos, que requer alteração interior de dois espaços comerciais, a levar efeito num prédio sito na referida 

Rua, em Vagos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o presente processo de informação prévia nas 

condições da informação técnica, datada do dia 12/02/2008. ------------------------------------------------------------------ 

5 - JOSELINA CONSTRUÇÕES, LDA. - INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC.º N.º 171/07 – Presente o 

processo de informação prévia nº 171/07 de que é requerente Joselina Construções, Lda., com sede na Rua 

Principal, n.º 18, lugar de Carregosa, freguesia de Ouca, que pretendem a construção de uma moradia, no referido 

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

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o presente processo de informação prévia nas 

condições da informação técnica, datada do dia 04/02/2008. ------------------------------------------------------------------ 

6 - JOSELINA CONSTRUÇÕES, LDA. - INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC.º N.º 172/07 – Presente o 

processo de informação prévia nº 171/07 de que é requerente Joselina Construções, Lda., com sede na Rua 

Principal, n.º 18, lugar de Carregosa, freguesia de Ouca, que pretendem a construção de uma moradia, no referido 

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

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o presente processo de informação prévia nas 

condições da informação técnica, datada do dia 04/02/2008. ------------------------------------------------------------------ 

7 - JOÃO JESUS SIMÕES – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC.º N.º 1/08 – Presente o processo de 

informação prévia nº 1/08 de que é requerente João Jesus Simões, residente na Rua da Fonte Velha, n.º 18, no lugar 

de Cabecinhas, freguesia de Calvão, que pretende construir uma moradia unifamiliar, anexos e muros, num terreno 

do qual é proprietário, sito no mesmo lugar e freguesia. ----------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o presente processo de informação prévia nas 

condições da informação técnica, datada do dia 08/02/2008. ------------------------------------------------------------------ 

8 - MÁRIO DORINDO DE OLIVEIRA SIMÕES E OUTROS – LOTEAMENTO URBANO – PROC.º N.º 

211/78 – Presente o processo de loteamento n.º 211/78, de que é requerente Mário Dorindo de Oliveira Simões, 

residente na Rua dos Emigrantes, n.º 38, lugar e freguesia de Ponte de Vagos, que requerem a alteração ao 

loteamento mencionado em epígrafe. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar a alteração ao loteamento conforme informação 



 
 
 
 
 
 

 

técnica datada de 06/02/2008 e notificar os requerentes a apresentarem os projectos das obras de urbanização. ------ 

9 - MURO ILEGAL – BERNARDINO DA CRUZ – ORDEM DE DEMOLIÇÃO – Presente a informação do 

Chefe de Divisão Jurídica, Dr. Pedro Samagaio, datado de 18/02/2008, que a seguir se transcreve: -------------------- 

“Assunto: Muro Ilegal. Bernardino da Cruz. Ordem de demolição. ---------------------------------------------------------- 

I: Quanto ao assunto em epígrafe, CUMPRE INFORMAR: ----------------------------------------------------------------- 

• Foi instaurado o processo de contra-ordenação n.º 74/2003, contra BERNARDINO DA CRUZ, porquanto 

foi levantado auto de notícia de contra-ordenação, em 2 de Outubro de 2007, onde consta que o mesmo 

procedia à construção de dois muros de divisão no lugar e freguesia de Santo André de Vagos, no 

Município de Vagos, sem que para os devidos efeitos fosse titular do alvará de licença de construção. ----- 

• O arguido, no âmbito do processo de contra-ordenação em causa, procedeu ao pagamento voluntário da 

coima pelo mínimo, tendo requerido o pagamento em prestações, sendo que tal pagamento foi-lhe 

deferido, cuja totalidade do pagamento se verificou em 8 de Setembro de 2004. -------------------------------- 

• Em 7 de Outubro de 2003 foi emitido mandado de embargo da obra em causa, tendo tal mandado sido 

cumprido em 8 de Outubro de 2003, com a elaboração do auto de embargo total de obras, devidamente 

assinado pelo embargado. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

• O Sr. Bernardino da Cruz procedeu à conclusão da construção, sendo que a ordem de embargo caducou, 

por não renovada, em 8 de Abril de 2004. ----------------------------------------------------------------------------- 

• Em 28 de Fevereiro de 2007, pelo ofício n.º 5, a Junta de Freguesia de Santo André de Vagos, veio 

apresentar um pedido de informação sobre o estado do processo em causa. ------------------------------------- 

• Por informação do serviço de Fiscalização Municipal, que se deslocou ao local em 5 de Novembro de 

2007, constatou-se que o muro se encontrava numa situação ilegal, bem como se identificou o proprietário 

da construção. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Em seguimento de informação jurídica de 8 de Novembro de 2007, foi notificado o proprietário do muro 

para, nos termos do artigo 106º n.º 2 do RJUE vir proceder à legalização da construção ilegal, sendo que o 

proprietário foi notificado em 12 de Novembro de 2007. ----------------------------------------------------------- 

• Por informação técnica do Departamento de Urbanismo da Câmara Municipal de Vagos, datada de 12 de 

Dezembro de 2007, e em consequência de visita ao local verificou-se que o muro de vedação em causa 

não cumpre o afastamento previsto na Lei 2110, de 19/08/1961. -------------------------------------------------- 

• Até à presente data, não deu qualquer entrada na Secção de Obras da Câmara Municipal de Vagos, 

qualquer requerimento de legalização da construção em causa, apesar de o proprietário ter sido 

atempadamente notificado para o efeito. ------------------------------------------------------------------------------- 

II: Assim, encontram-se reunidos os requisitos para que seja emitida a respectiva Ordem de Demolição da obra, 



  

com a seguinte fundamentação: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Atendendo a que a obra em causa (muro), propriedade de Bernardino da Cruz, sita na Rua da Igreja, no 

lugar e freguesia de Santo André de Vagos, no município de Vagos, não se encontra devidamente 

licenciada, por ter sido executada sem que para o efeito fosse devidamente licenciada e titulada por alvará 

de licença de construção, violando desta forma o disposto no artigo 4º nº1 e nº 2 al. b) e no artigo 74º do 

Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei nº 177/2001, de 4 de Junho, que 

estabeleceu o Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação (RJUE); ----------------------------------------- 

• Atendendo a que a demolição só poderá ser evitada caso seja possível a legalização da obra (ou seja, que a 

obra seja susceptível de ser licenciada) ou se for possível assegurar a sua conformidade com as 

disposições legais e regulamentares que lhe são aplicáveis mediante a realização de trabalhos de alteração 

ou correcção, conforme prescreve o artigo 106º, nº 2 do RJUE; --------------------------------------------------- 

• Atendendo a que para a referida construção não existe qualquer processo inicial de obras ou qualquer 

processo de legalização das mesmas, tendo o proprietário sido devida atempadamente notificado para esse 

efeito; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Atendendo a que desde o momento da notificação, em 12 de Novembro de 2007, já decorreu um período 

de tempo superior a 90 dias; --------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Atendendo que a reposição da legalidade, considerando o não cumprimento dos afastamentos 

obrigatórios, só se alcança com a demolição total da construção ilegal; ------------------------------------------ 

• Atendendo a que é proprietário da construção ilegal a quem cabe a obrigação de tomar as diligências 

necessárias tendentes e necessárias à legalização da obra, o que, a não acontecer, determinará a 

necessidade da respectiva demolição. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Face ao exposto, CUMPRE PROPOR: ----------------------------------------------------------------------------------------- 

• Que seja emitida, nos termos e com a fundamentação apresentada no ponto II, a Ordem de Demolição do 

muro, sito na Rua da Igreja, Santo André, Vagos, propriedade de Bernardino da Cruz, sendo-lhe conferido 

prazo razoável para o seu cumprimento, bem como devendo ser informado de que o não cumprimento 

voluntário da ordem implica a sua execução coerciva, às expensas do infractor; -------------------------------- 

• Que seja notificado o proprietário da respectiva ordem de demolição do muro, bem como da totalidade do 

seu conteúdo; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Que seja notificado o proprietário, nos termos do artigo 100º e seguintes do CPA e artigo 106, nº 3 do 

RJUE, que dispõe de um prazo de 15 dias, a contar da data da notificação, para se pronunciar sobre o 

conteúdo da ordem de demolição.” ------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ser sua intenção proceder à demolição do muro, sito na 

Rua da Igreja, lugar de Santo André, freguesia de Santo André de Vagos, deste concelho, propriedade de 



 
 
 
 
 
 

 

Bernardino da Cruz, e conceder-lhe o prazo de 30 dias para demolição do mesmo, e notificar o referido senhor, 

para se pronunciar, querendo, nos termos do artigo 100º e seguintes, do CPA e artigo 106º, nº 3 do Regime Jurídico 

de Urbanização e Edificação, no prazo de 15 dias, a contar da data da notificação. ---------------------------------------- 

D – DIVERSOS 

1 - ANMP – ASSOCIAÇÃO NACIONAL MUNICIPIOS PORTUGUESES – PROJECTO DE LEI N.º 431/X 

– A Câmara Municipal, tomou conhecimento, da análise efectuada pelo Conselho Geral da Associação Nacional de 

Municípios Portugueses, em 31/01/2008, relativamente ao Projecto Lei n.º 431/X – Lei Eleitoral dos Órgãos das 

Autarquias Locais. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 - GAMA – GRANDE ÁREA METROPOLITANA DE AVEIRO – CARTA ABERTA AO GOVERNO – A 

Câmara Municipal, tomou conhecimento, da carta enviada ao Sr. Ministro da Saúde, pelo Sr. Presidente da Junta 

da Gama, relativamente às “Urgências na Saúde da Região de Aveiro”. ---------------------------------------------------- 

3 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO CENTRO – ALARGAMENTO DO 

FUNCIONAMENTO DA CONSULTA ABERTA DOS C.S. DE AVEIRO E VAGOS E ENTRADA EM 

FUNCIONAMENTO DA CONSULTA ABERTA NO C.S. DE ÍLHAVO – A Câmara Municipal, tomou 

conhecimento, da deliberação da Administração Regional de Saúde do Centro, relativamente ao assunto 

mencionado em epígrafe. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 - “CONSTRUÇÃO DA PISCINA DE ALTA COMPETIÇÃO – 2.ª FASE” – PROC.º N.º 6.2.2-02/2005 – 

TRABALHOS A MAIS N.º 05 – Presente a informação técnica datada de 14/02/2008, no qual informa que na 

obra supramencionada, vão existir trabalhos a mais n.º 5, no valor global de 6.120,18 €, relativos à alteração dos 

vidros interiores, dos vãos envolventes da piscina, aplicando-se vidros laminados em vez de vidros simples, e ao 

levantamento do equipamento electromecânico colocado em obra, na 1ª fase. --------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar os referidos trabalhos a mais no valor de 6.120,18 

€, mais IVA, de acordo com a informação técnica de 14/02/2008. ----------------------------------------------------------- 

2 - HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS – OLIVEIRA E MATIAS – 

PASTELARIA E PIZARIA, LDA. - A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido formulado 

pela firma Oliveira & Matias – Pastelaria e Pizaria, Lda., com sede em Ponte de Vagos, para que o seu 

estabelecimento de Pastelaria e Pizaria, denominado “Mr. Renny” esteja aberto às Sextas, Sábados, Domingos e 



  

Feriados, das 08,00 horas às 05,00 horas dos dias seguintes, até 31/12/2008. ---------------------------------------------- 

3 - HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO – PEDACINHOS DE SABOR, LDA. - 

A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido formulado pela firma Pedacinhos de Sabor, Lda., 

com sede na E.N. 109, nº 48, em Santo André, para que o seu estabelecimento de café e snack-bar denominado 

“Latino-Venezuelano”, esteja aberto das 06,00 horas às 04,00 horas, dos dias seguintes, às sextas-feiras, sábados e 

domingos, até 31/12/2008. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4 - 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 21 de Março, das 09,00 às 21;00 horas, encerrando no Domingo de Páscoa, dia 23 de Março, 

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

5 - MAURO JAIME MANDEL E ESPOSA, MARIA ISAURA TRONCO MANDEL – AQUISIÇÃO DE 

TERRENO – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, adquirir a Mauro Jaime Mandel e esposa, Maria 

Isaura Tronco Mandel, ambos residentes na freguesia de Ouca, o prédio rústico, inscrito na matriz sob o art.º 

n.º1132, da freguesia de Ouca, pelo valor de 12.652,00 €, destinado à construção do Centro Escolar de Ouca. ------- 

6 - AQUISIÇÃO DE TERRENO EM OUCA – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, adquirir a Maria 

Isaura Pires Vieira, Maria Carmina Vieira Almeida da Cruz, Victor Manuel Freire da Cruz, Maria Elena Ferreira 

Vieira, Fernando Lourenço Neves, Paulo Jorge Ferreira Pires, Juan Manuel Ferreira Vieira e Irizaida Mercedes 

Mulina Quintana o prédio rústico registado na matriz sob o artigo n.º 1119 da freguesia de Ouca, pelo valor de 

5.524,00 €, destinado à construção do Centro Escolar de Ouca. -------------------------------------------------------------- 

7 - DUNAMEÃO – ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DO LOMBOMEÃO – PEDIDO DE 

APOIO PARA A CONSTRUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA SEDE – Presente o ofício da Associação mencionada 

em epigrafe, datado de 13/02/2008, no qual solicitam apoio no valor de 30.000,00 €, para a primeira fase das três, 

referentes à ampliação e reconstrução da sede da Dunameão. ----------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 30.000,00 €, destinado à 

ampliação e reconstrução da sede da Dunameão, mediante a apresentação de documentos de despesa, adiantando a 

Câmara Municipal 15.000,00 €, desde já. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

8 - GEBOX, S.A. – AQUISIÇÃO DOS LOTES 116 E 138 DA ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS – Presente o 

ofício datado de 12/02/2008, da sociedade Gebox, S.A., no qual solicitam a aquisição dos lotes n.ºs 116 e 138 da 

Zona Industrial de Vagos, destinados à ampliação da unidade industrial que aí possuem. -------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, alienar à referida sociedade os lotes 116 e 138, 

respectivamente com a área, de 2334 m2 e 2360 m2, ao preço de 8.98 €/m2, o que perfaz um total de 42.152,12 €. - 

9 - IRMANDADE DO SENHOR DOS PASSOS DE VAGOS – INTERRUPÇÃO DE TRÂNSITO – 



 
 
 
 
 
 

 

RATIFICAÇÃO – Presente o ofício da Irmandade do Senhor dos Passos de Vagos, datado de 15/02/2008, no qual 

informam que no dia 8 de Março, irá realizar-se a Procissão da Senhora da Soledade, pelas 20h30, e Procissão dos 

Passos do Senhor, no dia 9 de Março, pelas 15h00, pelo que, solicita autorização para interrupção do trânsito, para 

a realização das cerimónias. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Capela, que autorizou a interrupção de transito nos dias 8 e 9 de Março, para a realização da Procissão da Senhora 

da Soledade, e a Procissão dos Passos do Senhor, respectivamente, bem como dar conhecimento da referida 

autorização à G.N.R.. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10 - JOEL OLIVEIRA VICENTE – TRANSPORTES ESCOLARES – Presente o ofício do aluno mencionado 

em epígrafe, onde informa que frequenta o 11º Ano na Escola Secundária José Estêvão, em Aveiro, no curso 

Tecnológico de Design de Equipamento, e solicita o reembolso dos transportes escolares. ------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, efectuar o pagamento de 25 % do valor dos transportes, 

entre a Quintã e Aveiro, uma vez que o curso que o aluno frequenta, curso Tecnológico de Design de Equipamento 

também é leccionado na Escola Secundária de Ílhavo. ------------------------------------------------------------------------- 

11 - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE VAGOS, O NEVA – NÚCLEO 

EMPRESARIAL DE VAGOS “CENTRO DE CONVÍVIO PARA APRENDER E O AGRUPAMENTO DE 

ESCOLAS DE VAGOS” – Presente o Protocolo a celebrar em parceria entre as entidades supra mencionadas, o 

qual visa levar as actividades inerentes à iniciativa “Histórias nos Jardins”, desenvolvendo práticas de dinamização 

e animação da leitura junto das pré-escolas do Concelho de Vagos. --------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o presente protocolo e autorizar o Sr. Presidente a 

outorgar o mesmo, em representação do Município. ---------------------------------------------------------------------------- 

12 - ACORDO DE COOPERAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE VAGOS, A ESCOLA SECUNDÁRIA DE 

VAGOS E A EPADRV – ESCOLA PROFISSIONAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIEMTNO 

RURAL DE VAGOS – Presente o acordo de cooperação a celebrar entre as entidades supra mencionadas, no 

âmbito da animação sócio-cultural, que visa a participação dos alunos dos cursos de acção educativa e de auxiliares 

de infância, respectivamente, da Escola Secundária de Vagos e EPADRV – Escola Profissional de Agricultura e 

Desenvolvimento Rural de Vagos, nas actividades de animação do livro e da leitura levadas a efeito pela Câmara 

Municipal e Vagos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o presente acordo de cooperação e autorizar o Sr. 

Presidente a outorgar o mesmo em representação do Município. ------------------------------------------------------------- 

13 - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VAGOS – CENTRO DE NOVAS OPORTUNIDADES – Presente 

o ofício n.º 307 datado de 20/02/2008, do Agrupamento de Escolas de Vagos, no qual solicitam à Câmara, análise 



  

da proposta de candidatura a um Centro de Novas Oportunidades de Vagos, para parceria com a Autarquia. --------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, ser parceira do Agrupamento de Escolas de Vagos, na forma a definir entre 

as partes, ao nível da optimização do funcionamento do Centro de Novas Oportunidades, a criar no referido 

Agrupamento, reconhecendo o relevante interesse que essa estrutura terá para a valorização escolar e profissional 

da população do concelho, integrando-se esta decisão no quadro da politica de formação contínua que este 

agrupamento vem desenvolvendo. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

14 - JUNTA DE FREGUESIA DE OUCA – PEDIDO DE SUBSÍDIO – Presente o ofício datado de 22/11/2007, 

no qual solicita um subsídio no valor de 2.468,70 €, para fazer face às despesas de conclusão da reparação do 

Parque da Fonte. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir o subsídio no valor de 2.468,72 €. ------------------- 

15 - JUNTA DE FREGUESIA DE OUCA – PEDIDO DE SUBSÍDIO – Presente o ofício datado de 22/05/2007, 

a solicitar a atribuição de um subsídio na importância de 8.950,00 €, para custear as despesas relativas ao 

alargamento do caminho do Forno do Serafim, em Carregosa, e caminho da Costa, em Ouca. -------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir o subsídio na importância de 4.475,00 €, 

correspondente a 50 % do solicitado. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

16 - PEDRO MIGUEL DOS SANTOS DOMINGUES – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC.º N.º 80/2007 – 

Presente o processo de informação prévia n.º 80/2007, de que é requerente Pedro Miguel dos Santos Domingues, 

residente na Rua da Fonte, n.º 14, lugar da Parada de Cima, freguesia de Fonte de Angeão, que pretende proceder à 

construção de uma casa de habitação no referido lugar. ------------------------------------------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar a informação prévia, de acordo com a informação 

técnica datada de 21/02/2008. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

17 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS EM SANTO ANDRÉ – ARMAZÉNS MUNICIPAIS – A Câmara 

Municipal delibera, por unanimidade, adquirir a Manuel Alves Novo e esposa Ana Maria de Jesus Neves, 

residentes na freguesia de Santo André de Vagos, um prédio rústico inscrito na matriz da Freguesia de Santo André 

de Vagos, sob o artigo n.º 342, pelo preço de 8.280,00 €, destinado à construção dos Armazéns Municipais. --------- 

18 - TERRENOS NA FREGUESIA DE SANTO ANDRÉ DE VAGOS PARA CONSTRUÇÃO DOS 

FUTUROS ARMAZÉNS MUNICIPAIS – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aceitar a cedência de 

proposta pela Sr.ª Rosaria de Jesus, viúva, residente no lugar de Sanchequias, freguesia de Santo André de Vagos, 

do terreno sito na referida freguesia com a área de 713 m2, que confronto do Norte com Eduardo Santos Tomé, do 

Sul com Fernando Lopes, do Nascente com Caminho e de Poente com Armindo Simões Bento, pelo valor de 

3.565,00 €, e proceder à desocupação administrativa do mesmo, para efeitos de aí construir os Armazéns 

Municipais. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

19 - ASSOCIAÇÃO BOA-HORA – CEDÊNCIA DO LOTE 103 DO LOTEAMENTO DO PLANO DE 



 
 
 
 
 
 

 

PORMENOR DA GAFANHA DA BOA-HORA – Presente o ofício n.º 27/2008, de 18/02/2008, da Associação 

Boa-Hora, no qual é solicitado a cedência definitiva a favor daquela Associação, do lote 103 do loteamento do 

Plano de Pormenor da Gafanha da Boa-Hora, onde se encontra construída a sede da Associação e o Centro 

Comunitário. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, doar à Associação Boa-Hora, com sede no lugar da 

Gafanha da Boa-Hora, o lote 103 do loteamento do Plano de Pormenor da Gafanha da Boa-Hora, a que 

corresponde o artigo urbano 3382 da freguesia de Vagos, sendo o valor atribuído ao lote de 286.810,00 €. ----------- 

-------- Delibera ainda a Câmara Municipal, revogar a sua deliberação de 28/06/1999 e solicitar à Assembleia 

Municipal autorização para doar à Associação o referido lote. ---------------------------------------------------------------- 

20 - ESCOLA PROFISSIONAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DE VAGOS – 

CEDÊNCIA DE LOTES 1 E 2 DO LOTEAMENTO DO PLANO DE PORMENOR DA GAFANHA DA 

BOA HORA – Tendo em consideração que a Câmara Municipal em sua reunião de 14/02/1992, deliberou doar à 

EPAV - Escola Profissional de Agricultura de Vagos, hoje designada EPADRV - Escola Profissional de 

Agricultura de Desenvolvimento Rural de Vagos, 34 hectares de terrenos na área Florestal, para instalação da 

escola, e que a Assembleia Municipal em sua sessão de 10/04/1992 autorizou a referida doação. ---------------------- 

-------- Atendendo a que a área que veio a ser inscrita nos lotes 1 e 2 do loteamento do Plano de Pormenor da 

Gafanha da Boa Hora, afectos à Escola, é de, respectivamente 41.190 m2 e 61.602 m2, muito inferior à área então 

definida na deliberação da Câmara Municipal de 14/02/1992. ---------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, revogar a sua deliberação de 14/02/1992, pelos motivos 

acima expostos e doar à EPADRV – Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Vagos, os 

lotes 1 e 2 do Loteamento do Plano de Pormenor da Gafanha da Boa Hora, a que correspondem os artigos 3280 e 

3281, da Freguesia de Vagos, sendo os valores atribuído aos mesmos, respectivamente de 280.010,00 € e 

717.330,00 €. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Mais delibera, solicitar à Assembleia Municipal, que autorize a doação dos lotes 1 e 2 referidos, e que, se 

assim o entender, revogue a sua deliberação de 10/04/1992, por a mesma autorizar a doação de 34 hectares e não a 

actual área. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO – Por não se encontrar na sala de reuniões qualquer Munícipe, não foi fixado 

período para intervenção do público. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- 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 e trinta e cinco minutos. ----------------------------------------------------------------- 


