
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ACTA Nº 5/08 

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DO DIA 14 DE MARÇO DE 2008 

--------- No dia 14 de Março de 2008, pelas quinze horas, no Edifício dos Paços do Concelho de Vagos, na Sala de 

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

Miguel Rocha da Cruz, com a presença do Senhor Vice-Presidente Dr. Carlos Manuel Simões Neves, e dos 

Senhores Vereadores, Dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha, Fernando Ferreira Capela, 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: Faltou ao início da reunião o Sr. Vereador Eng.º Vítor Oliveira Santos, pelo que, 

na devida altura, se dará conhecimento da entrada do Sr. Vereador na Sala de Reuniões. --------------------------------- 

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

do dia 22 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 13 de 

Março de 2008, o qual acusa um saldo em dinheiro de 118.644,26 €. A Câmara Municipal dele tomou 

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

2 - LEGISLAÇÃO PUBLICADA 

• Lei n.º 12/2008, de 26 de Fevereiro – Primeira alteração à Lei n.º 23/96, de 26 de Julho, que cria no 

ordenamento alguns mecanismos destinados a proteger o utente de serviços públicos essenciais; ------------ 

• Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro – Estabelece os regimes de vinculação e de remunerações dos 

trabalhadores que exercem funções públicas; ------------------------------------------------------------------------- 

• Portaria n.º 216-A/2008, de 3 de Março – Regulamenta o funcionamento do sistema informático 

previsto no n.º 2 do artigo 8.º-A do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção da Lei n.º 

60/2007, de 4 de Setembro; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Portaria n.º 216-B/2008, de 3 de Março – Fixa os parâmetros para o dimensionamento das áreas 

destinadas a espaços verdes e de utilização colectiva, infra-estruturas viárias e equipamentos de utilização 

colectiva; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Portaria n.º 216-C/2008, de 3 de Março – Aprova os modelos do aviso de pedido de licenciamento de 



  

operações urbanísticas, do aviso de apresentação de comunicação prévia de operações urbanísticas e do 

aviso de pedido de parecer prévio ou de autorização de operações urbanísticas promovidas pela 

Administração Pública; -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Portaria n.º 216-D/2008, de 3 de Março – Aprova os modelos de alvarás de licenciamento de operações 

urbanísticas; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Portaria n.º 216-E/2008, de 3 de Março – Enuncia todos os elementos que devem instruir os pedidos de 

emissão dos alvarás de licença ou autorização de utilização das diversas operações urbanísticas e revoga a 

Portaria n.º 1105/2001, de 18 de Setembro; --------------------------------------------------------------------------- 

• Portaria n.º 216-F/2008, de 3 de Março – Aprova os modelos de aviso pelo titular de alvará de 

licenciamento de operações urbanísticas e pelo titular de operações urbanísticas objecto de comunicação 

prévia e a publicar pelas entidades promotoras de operação urbanísticas; ---------------------------------------- 

• Decreto-Lei n.º 38/2008, de 7 de Março – Densifica as regras referentes aos regimes de saneamento e de 

reequilíbrio financeiro municipal, bem como do Fundo de Regularização Municipal, previstos na Lei das 

Finanças Locais; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Decreto-Lei n.º 39/2008, de 7 de Março – Aprova o regime jurídico da instalação, exploração e 

funcionamento dos empreendimentos turísticos; --------------------------------------------------------------------- 

• Decreto-Lei n.º 40/2008, de 10 de Março – Altera o Decreto-Lei n.º 78/2003, de 23 de Abril, que cria a 

bolsa de emprego público; ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Decreto-Lei n.º 42/2008, de 10 de Março – Aprova o regime jurídico a que fica sujeita a actividade de 

comércio a retalho exercida por feirantes, bem como o regime aplicável às feiras e aos recintos onde as 

mesmas se realizam; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

• Portaria n.º 232/2008, de 11 de Março – Determina quais os elementos que devem instruir os pedidos de 

informação prévia, de licenciamento e de autorização referentes a todos os tipos de operações 

urbanísticas, e revoga a Portaria n.º 1110/2001, de 19 de Setembro. ---------------------------------------------- 

3 - GUARDA NACIONAL REPUBLICANA – AUTO DE CONTRA-ORDENAÇÃO – Presente o ofício da 

Guarda Nacional Republicana de Vagos, no qual remete o auto de contra ordenação n.º 5217/01/PG-V/08, 

levantado contra o Sr. Manuel Abílio Pereira Quintas, residente na Rua 5 de Outubro, n.º 27, lugar e freguesia de 

Santo André de Vagos, por proceder a uma queimada. ------------------------------------------------------------------------- 

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

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

4 - GUARDA NACIONAL REPUBLICANA – AUTO DE CONTRA-ORDENAÇÃO – Presente o ofício da 

Guarda Nacional Republicana de Vagos, no qual remete o auto de contra ordenação n.º 5217/02/PG-V/08, 

levantado contra a firma “Ocemar – Carpintaria, Lda., com sede na Zona Industrial de Vagos, lote 38, por recusar-



 
 
 
 
 
 

 

se a facultar o livro de reclamações a um cliente que o solicitou. ------------------------------------------------------------- 

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

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

5 - GUARDA NACIONAL REPUBLICANA – AUTO DE CONTRA-ORDENAÇÃO – Presente o ofício da 

Guarda Nacional Republicana (EPNA), de Aveiro, no qual remete o auto de contra ordenação n.º 25/08, levantado 

contra o Sr. Rogério de Oliveira Marques, residente na Rua Mato Rendeiro, n.º 11, lugar e freguesia de Ouca, por 

proceder à construção de uma habitação sem que para o efeito tivesse afixado no exterior de forma visível o aviso 

que publicita o alvará. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

6 - GUARDA NACIONAL REPUBLICANA – AUTO DE CONTRA-ORDENAÇÃO – Presente o ofício da 

Guarda Nacional Republicana (EPNA), no qual remete o auto de contra ordenação n.º 22/08, levantado contra o Sr. 

Basílio Ferreira, residente na Rua dos Pandeirinhos, n.º 1, lugar de Cabecinhas, freguesia de Calvão, por proceder à 

construção de uma habitação sem que para o efeito tivesse afixado no exterior de forma visível o aviso que 

publicita o alvará. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

7 - JUNTA DE FREGUESIA DE OUCA – PEDIDO DE SUBSÍDIO – Presente o ofício da Junta de Freguesia 

de Ouca, datado de 22/11/2007, a solicitar a atribuição de subsídio no valor de 10.243,86 €, para abertura, 

regularização e compactação de caminhos rurais no lugar de Ouca. --------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir o subsídio, no valor de 10.243,86 €, para abertura, 

regularização e compactação de caminhos rurais no lugar de Ouca. --------------------------------------------------------- 

8 - JUNTA DE FREGUESIA DE OUCA – PEDIDO DE SUBSÍDIO – Presente o ofício da Junta de Freguesia 

de Ouca, datado de 06/03/2008, no qual solicita a atribuição de um subsídio, para a remodelação do fontanário, 

lavadouros e espaço adjacente, sito no lugar da Carregosa, no valor de 9.250,00 €. --------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, retirar este ponto para esclarecimentos adicionais. ---------- 

-------- Deu entrada na Sala de Reuniões o Sr. Vereador Eng.º Vítor Oliveira Santos às 15:10 horas. As 

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

9 - FILARMÓNICA VAGUENSE – Presente o ofício da Filarmónica Vaguense, datado de 19/02/2008, a propor 

o seguinte: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Uma vez que são donos do terreno situado junto ao Bairro Dr. Pedro Guimarães, e uma vez que a 

Autarquia vai proceder ao arranjo urbanístico daquele Bairro, propõem que o arranjo se prolongue para o 



  

terreno de propriedade da Banda, ficando o mesmo delimitado com marcos e afixando placa com 

indicação da titularidade da Banda; ------------------------------------------------------------------------------------ 

2. Dado que se encontram em dificuldades para conseguir espaço disponível onde possam reunir todas as 

actividades da Banda, tais como ensaios e escola de música, as quais se encontram dispersas pelo edifício 

do Centro de Educação e Recreio (4º Piso) e Salas do Edifício dos Paços do Concelho, propõem que 

sejam autorizados a ocupar as instalações do actual Centro de Saúde, assim que estes serviços mudem 

para o novo edifício. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aceitar o proposto pela Banda, devendo os Serviços 

Operativos integrar a propriedade da Banda nos Arranjos Exteriores do Bairro Dr. Pedro Guimarães, e após, 

sinalizar a propriedade com a placa identificativa. ------------------------------------------------------------------------------ 

--------Quanto à cedência provisória do Centro Saúde, será um tema a abordar aquando a entrega pela A.R.S. – 

Autoridade Regional de Saúde, dessas instalações à Câmara Municipal. ---------------------------------------------------- 

10 - JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA CATARINA – PEDIDO DE SUBSÍDIO – Presente o ofício da 

Junta de Freguesia de Santa Catarina, datado de 20/02/2008, no qual solicita a atribuição de um subsídio no valor 

de 4.506,24 €, para custear os arranjos efectuados nos “Jardins do Cemitério”. -------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, retirar este ponto para esclarecimentos adicionais. ---------- 

11 - LIGA DOS BOMBEIROS PORTUGUESES - CONSTRUÇÃO DA CASA DE REPOUSO DO 

BOMBEIRO - CAMPANHA DE ANGARIAÇÃO DE FUNDOS – Presente o ofício datado de Fevereiro de 

2008, a comunicar que vão proceder à construção de uma casa de repouso para os Bombeiros, e solicitam a 

contribuição da Câmara Municipal, para o efeito. ------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal tomou conhecimento do projecto e presta solidariedade na pessoa das suas 

Associações Humanitárias. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12 - ANGELINA DA ROCHA MARTINS RESENDE – CEDÊNCIA DE UMA PARCELA DE TERRENO 

PARA CONSTRUÇÃO DA ESTRADA, RUA DA ALEGRIA – Presente o ofício de Angelina da Rocha 

Martins Resende, datado de 19/02/2008, que em resposta ao nosso ofício 1956, de 07/02/2008, informa que não 

concorda com a área de 132 m2 que a Câmara considerou como área cedida para alargamento da Rua da Alegria, 

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

-------- Solicita ainda, que se efectua medição na sua presença, ou que se aceitem como correctas as medidas por 

ela tiradas, e assinaladas na fotocópia de levantamento topográfico que anexa, no qual a área assinalou a cor 

amarela não foi considerada nas medidas da Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, rectificar a sua deliberação de 09/11/2007, na parte em que 

“reconhece, a cedência gratuita do terreno com a área de 141 m2, e a deliberação de 25/01/2008, que rectificou 

essa área para 132 m2, fazendo constar que a área cedida é de 143 m2 e não as mencionadas nas deliberações 



 
 
 
 
 
 

 

anteriores”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

13 - PRAZERES DE JESUS BENTO – INDEMNIZAÇÃO POR OCUPAÇÃO DE TERRENO – 

CONSTRUÇÃO DA ROTUNDA EM COVÃO DO LOBO – Presente o ofício de Prazeres de Jesus Bento, 

residente na Rua Principal, n.º 87, freguesia de Covão do Lobo, solicitar o pagamento de indemnização pela 

ocupação de terrenos, efectuada aquando da construção da rotunda em Covão do Lobo. --------------------------------- 

-------- Mais informa, que a área ocupada foi de 388 m2, pelo que solicita a título indemnizatório, o valor de 

14.550,00 €. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir a indemnização no valor de 14.550,00 €, referente 

à ocupação de 388 m2, para construção da rotunda na Estrada Regional n.º 334. ------------------------------------------ 

14 - BENILDE ISABEL DAS NEVES DOMINGUES E MARIDO, ROGÉRIO DOMINGUES – CEDÊNCIA 

DE TERRENO PARA ALARGAMENTO DA RUA VASCO DA GAMA, EM CANTO DE CALVÃO – 

Presente o ofício de Benilde Isabel das Neves Domingues e marido, Rogério Domingues, ambos residentes na Rua 

da Fonte Velha, n.º 31, do lugar de Cabecinhas, freguesia de Calvão, proprietários de um prédio urbano, registado 

na matriz da Freguesia de Calvão sob o artigo n.º 695, vêem comunicar que cedem à Câmara Municipal para 

alargamento da Rua Vasco da Gama, no lugar de Canto de Calvão, da mesma freguesia, uma faixa de terreno com 

aproximadamente 90m2. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- Solicitam ainda a vedação do terreno e o pagamento de indemnização no valor de 2.000,00 €, pelas 

construções ali existentes (arrecadações e telheiro), e que serão demolidas com o alargamento da via. ---------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, indemnizar pelo valor de 2.000,00 €, pelas construções 

demolidas e proceder à construção do muro de vedação do terreno. --------------------------------------------------------- 

15 - ANTÓNIO DOMINGOS PEREIRA – CEDÊNCIA DE TERRENO PARA ALARGAMENTO DA RUA 

DE LIGAÇÃO DA ZONA ESCOLAR E DESPORTIVA À RUA PADRE VICENTE MARIA DA ROCHA 

EM VAGOS – Presente o ofício de António Domingos Pereira, datado de 29/11/2007, residente em Vagos, a 

informar que cede ao Município para efeito de alargamento de estradas de Ligação da Zona Escolar Desportiva à 

Rua Padre Vicente Maria da Rocha, uma parcela de terreno com referência ao art.º rústico da matriz da Freguesia 

de Vagos, registado sob o n.º 737, e a totalidade do artigo 701 da dita freguesia. ------------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aceitar a proposta do requerente nos seguintes termos: ----- 

1. Adquirir o artigo matricial n.º 701, de Vagos, pelo preço de 1.250,00 €; ----------------------------------------- 

2. Indemnizá-lo no valor de 7.300,00 €, pela ocupação do seu prédio inscrito sob o art. 737, indemnização 

estabelecida a favor da vedação do seu citado prédio nos termos que propõe devendo ser cumpridos os 

alinhamentos dos muros existentes, quer a sul, quer a norte. ------------------------------------------------------- 

16 - JERÓNIMO TAVARES DA SILVA – PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE – Presente o 



  

ofício de Jerónimo Tavares da Silva, datado de 06/02/2008, no qual dá resposta à notificação da deliberação da 

Câmara Municipal, do dia 25/01/08, que comunicou a intenção de indeferimento do seu pedido de indemnização 

pelo acidente ocorrido na Praia da Vagueira no dia 02/09/2007. -------------------------------------------------------------- 

-------- Face ao conteúdo da reclamação a Câmara Municipal não vislumbra motivos para alterar o sentido da sua 

intenção. Assim, com a fundamentação da mesma delibera, indeferir o pedido do requerente. -------------------------- 

17 - REVOGAÇÃO DA DELIBERAÇÃO DE 13/04/2007, NA PARTE RESPEITANTE À AQUISIÇÃO DO 

TERRENO INSCRITO NA MATRIZ SOB O ARTIGO 2023, DA PONTE DE VAGOS – Presente a 

informação da Chefe de Divisão Administrativa, dando a conhecer que por deliberação de 13/04/2007, foi decidido 

adquirir, a Fernando Faneca Novo e esposa, Deolinda de Jesus Marques, e a Avelino Marques Castelhano e esposa, 

Rosa de Jesus Francisco, respectivamente ½ e 1/3 do terreno inscrito na matriz da Ponte de Vagos, sob o art.º 2023, 

pelo preço de 9.000,00 € e 3.800,00 €. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Informa ainda que aquando da entrega da documentação necessária para a outorga da escritura se veio a 

verificar que o terreno pertence na totalidade ao Sr. Fernando Faneca Novo e esposa, Deolinda de Jesus Marques. - 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, revogar a sua deliberação de 13/04/2007, na parte 

respeitante à aquisição do art.º rústico 2023 da Freguesia de Ponte de Vagos, por a mesma não se encontrar 

correcta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, adquirir o referido prédio ao seu proprietário Sr. Fernando 

Faneca Novo e esposa, Deolinda de Jesus Marques, pelo preço de 18.000,00 €. ------------------------------------------- 

18 - JUNTA DE FREGUESIA DE PONTE DE VAGOS – PEDIDO DE SUBSÍDIO – Presente o ofício da 

Junta de Freguesia de Ponte de Vagos, datado de 12/02/2008, a solicitar apoio financeiro no valor de 13.375,00 €, 

para fazer face às despesas inerentes aos custos das infraestruturas necessárias à construção da praça e 

estacionamento no centro da freguesia. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir o subsídio solicitado no valor de 13.375,00 €, para 

execução das infraestruturas do acordo de divisão entre proprietários, Sr. Manuel dos Santos Neto, Nelson Gaio e 

Junta de Freguesia de Ponte de Vagos. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

19 - CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO – 7º PASSEIO CICLO-TURÍSTICO – NÚCLEO DOS 

MOTORISTAS DA BEIRA LITORAL – RATIFICAÇÃO – Presente o ofício da Câmara Municipal de Ílhavo, 

datado de 26/02/2008 a solicitar autorização para a realização do “7º Passeio Ciclo-Turístico Dia 25/04/2008”, a 

levar a efeito pelo Núcleo dos Motoristas da Beira Litoral. -------------------------------------------------------------------- 

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

Capela, datado de 03/03/2008 que autorizou o evento. ------------------------------------------------------------------------- 

20 - SÉRGIO PEDRO ROCHA SARABANDO – OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA – Presente o ofício de 

Sérgio Pedro Rocha Sarabando, datado de 05/12/2007, proprietário do estabelecimento denominado “Versus 



 
 
 
 
 
 

 

Caffé”, sito na Rua Padre Joaquim da Rocha, lugar de Lombomeão, freguesia de Vagos, a solicitar autorização 

para montagem de uma esplanada junto ao referido estabelecimento, durante o ano 2008. ------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, autorizar a ocupação do espaço público, numa área de 

39,20 m2, com 4 mesas e 10 cadeiras, durante o ano de 2008. ---------------------------------------------------------------- 

21 - GRACIETE DE JESUS MORAES, JOAQUIM VENTURA DA SILVA, ESTER LEONOR DE JESUS 

MORAES E JOÃO CARVALHO MARTINS MOREIRA – AQUISIÇÃO DE TERRENO – A Câmara 

Municipal delibera, por unanimidade, adquirir a Graciete de Jesus Moraes, Joaquim Ventura da Silva, Ester Leonor 

de Jesus Moraes e João Carvalho Martins Moreira, residentes na freguesia de Ouca, concelho de Vagos, o prédio 

rústico com o artigo n.º 5031, da freguesia de Ouca, pelo valor de 12.500,00 €, destinado a equipamentos públicos.  

-------- Neste momento ausentou-se da sala de reuniões o Sr. Vereador Eng.º Vítor Oliveira Santos, uma vez que o 

ponto 22 da Ordem de Trabalhos diz respeito a seus familiares. A deliberação que se segue passa a não contar com 

a participação e votação do Sr. Vereador. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

22 - GUMERZINDO ALBINO DOS SANTOS E ESPOSA, MARIA ROSA DE OLIVEIRA FRANCISCO – 

AQUISIÇÃO DE TERRENO – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, adquirir a Gumerzindo Albino 

dos Santos e esposa, Maria Rosa de Oliveira Francisco, o prédio rústico, com o artigo n.º 1852, da freguesia de 

Ponte de Vagos, pelo valor de 3.750,00 €, destinado ao Parque de Lazer do Vale. ---------------------------------------- 

-------- Entrou novamente na sala de reuniões, o Sr. Vereador Eng.º Vítor Oliveira Santos. As deliberações que se 

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

23 - SUBSÍDIOS PARA A CULTURA E EDUCAÇÃO – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, 

atribuir às Associações abaixo mencionadas, o seguinte subsídios: ---------------------------------------------------------- 

• Banda Filarmónica Vaguense, subsídio global no valor de 25.000,00 €, que inclui o projecto “Escola de 

Música” e sede da Banda; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

• Corpo Nacional de Escutas - Agrupamento de Escuteiros 822, Vagos, subsídio no valor de 1.500,00 €; ---- 

• Rancho Folclórico de Fonte de Angeão, subsídio no valor de 2.000,00 €; ---------------------------------------- 

• Conferência Vicentina de Nossa Senhora de Vagos, subsídio no valor de 1.000,00 €; ------------------------- 

• Colégio de Nossa Senhora de Apresentação de Calvão, subsídio no valor de 1.200,00 €, destinado ao 

projecto “Missão Desportiva” a levar efeito por alunos do 12º Ano do Curso Tecnológico de Desporto; --- 

• Associação Desportiva e Cultural de Santo André de Vagos (secção cultural), subsídio no valor de 

2.000,00 €; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Grupo Folclórico de Santo António de Vagos, subsídio global no valor de 16.000,00 €, que inclui os 

custos da organização do Festival do Moliceiro e Festival da Vagueira e ainda actividade de “Romeiros de 

Santa Maria de Vagos”; -------------------------------------------------------------------------------------------------- 



  

• Rancho Folclórico Rosas Brancas de Salgueiro, subsídio global no valor de 6.800,00 €, sendo 2.000,00 € 

para as actividades do Rancho, e 4.800,00 € para pagamento do aluguer da sede. ------------------------------ 

24 - IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS – PROPOSTA DE ZONAMENTO 2008 – PARECER – 

Presente o ofício nº 122 datado de 27/02/2008, da Direcção Geral dos Impostos – Direcção dos Serviços de 

Avaliações, a comunicar que foi efectuada a revisão do Zonamento do Concelho de Vagos pelos peritos locais, nos 

termos do Código do Imposto sobre Imóveis, tendo esta contado com a colaboração do interlocutor indicado pela 

Câmara Municipal, e informam que a proposta se encontra para consulta e solicitam que a Câmara se pronuncie no 

prazo de 15 dias. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O Sr. Presidente deu conhecimento à Câmara Municipal do teor do seu parecer sobre o assunto, vertido para 

o ofício a remeter à Direcção de Serviços de Avaliações, do seguinte teor: ------------------------------------------------- 

-------- “No âmbito da criação e aplicação local do novo Zonamento e definição de novos coeficientes de 

localização, notificada para o efeito, vem a autarquia apresentar parecer nos termos seguintes: ------------------------ 

              1. Antes de mais, regista-se a ausência de qualquer resposta quanto ás propostas que a autarquia vem 

apresentando desde Outubro de 2005, especialmente quanto a novos coeficientes mínimos e máximos, de Março de 

2006, a aplicar no território de Vagos. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Presumimos, pois, que foram parcialmente tidas em conta na nova proposta em face do que nos foi 

dado a parecer. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. É de salientar que o Zonamento/2008 adoptou o novo modelo de ordenamento do Plano Director 

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

4. É de enaltecer a conduta do Técnico e do Serviço Local de Finanças, que desta vez permitiu a 

participação e o acompanhamento da autarquia na elaboração da proposta. ------------------------------------------------ 

5. É de louvar o trabalho desenvolvido, de estudo comparado, de apreciação dos coeficientes dos 

municípios com os quais Vagos se relaciona e confina e que permitiu adoptar, em sede de proposta, a política de 

desenvolvimento sustentável defendida pela autarquia para o seu território. ------------------------------------------------ 

6. A autarquia concorda, por isso, na generalidade, com a proposta apresentada, apesar de a mesma ficar 

aquém do pretendido. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. A autarquia continua a entender que, da conjugação dos vários coeficientes e factores de avaliação, 

deve resultar num valor ligeiramente inferior ao valor estimado (20% abaixo), porquanto este valor é superior ao 

real que é determinado pelo mercado imobiliário que, como se sabe, é bastante instável, conforme se tem 

verificado desde o ano 2000 até à presente data – determinando valores de transacção bem inferiores aos da 

avaliação, podendo resultar em tributação de rendimentos não existentes. -------------------------------------------------- 

8. Tal evitar-se-ia se o valor da construção fixado por portaria para o território nacional oscilasse 

conforme a conjuntura de mercado ou se ajustasse a cada realidade municipal e, aqui, a cada tipo de uso da 



 
 
 
 
 
 

 

construção, conforme as estimativas orçamentais adoptadas pelas Câmara Municipais, ou, em alternativa, sejam 

adoptados coeficientes que determinem avaliações aquém do valor estimado. ---------------------------------------- 

9. Sabemos que foi feito esse esforço, mas não se atingiram os valores propostos pela autarquia em duas 

áreas (%valor dos terrenos na construção e habitação), respectivamente, não se adoptando o coeficiente mínimo 

proposto (10%) ou não generalizando valores mais baixos (0.5/0.6) face à predominante rural das freguesias de 

Vagos e escassez de equipamentos e infra-estruturas de uso público, tendo-se saltado do mínimo (0.4) para (0.7) – 

porque da periferia rural para a periferia urbana e desta para o centro urbano ainda existe uma grande diferença no 

acesso àqueles equipamentos e infra-estruturas. --------------------------------------------------------------------------------- 

10. Eis o nosso reparo, eis o nosso parecer.” ------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, concordar com o parecer, e remete-lo para a Assembleia 

Municipal para conhecimento e apreciação. ------------------------------------------------------------------------------------- 

25 - ISILDA DA SILVA CHEGANÇAS DOS SANTOS – CEDÊNCIA DE TERRENO – RUA DA 

ALEGRIA, EM VAGOS – Presente o ofício de Isilda da Silva Cheganças dos Santos, residente em Vagos, datado 

de 03/11/2007, a informar que cede à Câmara Municipal uma área de cerca de 1.000 m2, do seu terreno que 

confina com a Rua da Alegria e a Rua Padre Alírio de Melo, em Vagos, e solicita: --------------------------------------- 

• Autorização para vedar o referido prédio (muro e vedação); ------------------------------------------------------- 

• A cedência de materiais para o efeito. --------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, autorizar a vedação do prédio de acordo com o 

levantamento efectuado pela Câmara Municipal, e atribuir-lhe indemnização para vedar o prédio no valor de 

2.500,00 €. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

26 - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ESPECÍFICA NA ÁREA DO TURISMO ENTRE O 

MUNICÍPIO DE VAGOS E A PROMODOIS – INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S.A. – Presente o 

protocolo de colaboração mencionado em epígrafe. ---------------------------------------------------------------------------- 

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

a outorgar o mesmo e, representação do Município. ---------------------------------------------------------------------------- 

-------- Mais delibera a Câmara Municipal, remeter o protocolo à Assembleia Municipal para conhecimento e 

apreciação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

27 - AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO LIGEIRO DE MERCADORIAS MARCA MITSUBISHI CANTER, 

ATRAVÉS DA CENTRAL DE COMPRAS DO ESTADO – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, 

adquirir à firma Mitsubishi Motors, uma viatura Mitsubishi Canter TD FE 83 BE4WLEA3, de cabine dupla através 

da Central de Compras do Estado, contrato n.º 412 045 (nº de ordem 386), pelo valor de 26.506,15 €. ---------------- 

28 - SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE VAGOS – SUBSÍDIOS – RATIFICAÇÃO – A Câmara 



  

Municipal delibera, por unanimidade, ratificar os despachos do Sr. Vice-Presidente da Câmara, Dr. Carlos Neves, e 

do Sr. Presidente da Câmara, Dr. Rui Cruz, datados, respectivamente, de 22/02/2008 e 29/02/2008, que 

autorizaram o pagamento de subsídios no valor de 15.000,00 € e 9.000,00 € à Santa Casa da Misericórdia de 

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

29 - ESTABELECIMENTO DENOMINADO CAFÉ-BAR “GUARANI”, SITO NA RUA ANTÓNIO 

CARLOS VIDAL, EM VAGOS – REDUÇÃO DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO – Presente o ofício 

de Maria Jorge, residente na Rua António Carlos Vidal, a informar que o estabelecimento comercial Café-Bar 

“Guarani”, sito na Rua António Carlos Vidal, em Vagos, produz um nível de ruído que não permite o descanso dos 

vizinhos, uma vez que o referido estabelecimento está inserido na malha urbana da vila. -------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, face à sua deliberação de 25/01/2008, a qual foi notificada 

ao proprietário do estabelecimento pelo nosso ofício n.º 1630, de 31/01/2008, reduzir o horário de funcionamento 

do estabelecimento para as 24,00 horas, devido a queixa apresentada com referência ao barulho existente no 

mesmo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

30 - ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS – LOTE 77 – REVOGAÇÃO DA DELIBERAÇÃO DE 14/12/2007 – 

A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, revogar a sua deliberação de 14/12/2007, que alienou à sociedade 

Aleluia, S.A., o lote 77 da Zona Industrial de Vagos, uma vez que a referida sociedade não compareceu à outorga 

da escritura de compra e venda, por desinteresse na aquisição do mesmo. -------------------------------------------------- 

31 - 1ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2008 – 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 1ª alteração ao 

orçamento da despesa que apresenta tanto nos reforços como nas anulações, o montante de 1.500,00 € €, 

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 art.º 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. -------------------------------------------------------------------------------------- 

32 - 1ª ALTERAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS PARA 2008 – RATIFICAÇÃO – 

Não foi presente qualquer alteração ao Plano Plurianual de Investimentos para 2008. ------------------------------------ 

33 - PROPOSTA DO NOVO MAPA JUDICIÁRIO – COMARCA DE VAGOS – PARECER – O Sr. 

Presidente deu conhecimento à Câmara Municipal que remeteu por email para o Gabinete do Sr. Secretário do 

Estado Adjunto e da Justiça, ofício com a contra-proposta do Mapa Judiciário/Comarca de Vagos. -------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, concordar com a contra-proposta apresentada pelo Sr. 

Presidente da Câmara e ratificar o seu envio para o Gabinete do Secretário do Estado Adjunto e da Justiça. ---------- 

-------- Mais delibera a Câmara Municipal, remeter cópia do mesmo ofício para conhecimento e apreciação da 



 
 
 
 
 
 

 

Assembleia Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

34 - CURSOS DE FORMAÇÃO NO ÂMBITO DO PROGRAMA OPERACIONAL PONTENCIAL 

HUMANO – POPH – PEDIDOS DE PARCERIA – Presente o ofício das Associações abaixo mencionadas, a 

solicitar que a Câmara Municipal integre o grupo de parceiros com intervenção no Programa Operacional Potencial 

Humano (POPH), nos seguintes cursos: ------------------------------------------------------------------------------------------ 

– Associação Boa-Hora: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Apoio à Família e à Comunidade; --------------------------------------------------------------------------- 

• Formação para a Inclusão Social. ---------------------------------------------------------------------------- 

– Centro Social e Bem Estar de Ouca: ----------------------------------------------------------------------------------- 

• Agentes em Geriatria; ------------------------------------------------------------------------------------------ 

• Técnico de Acção Educativa. --------------------------------------------------------------------------------- 

– Comissão de Poio Social e Desenvolvimento de Santa Catarina: -------------------------------------------------- 

• Agentes de Geriatria; ------------------------------------------------------------------------------------------ 

• Operador Agrícola Horticultura/Fruticultura Biológicas. ------------------------------------------------- 

– Centro Social e Paroquial de Fonte de Angeão: ---------------------------------------------------------------------- 

• Operador de Informática. ------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ser parceira das Associações referidas para efeitos de 

candidatura aos cursos pelas mesmas propostos. -------------------------------------------------------------------------------- 

35 - GRESTEL – PRODUTOS CERÂMICOS, S.A. – LOTE 77 – ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS – 

Presente o ofício da firma Grestel – Produtos Cerâmicos, S.A., datado de 21/02/2008, proprietária dos lotes 78 a 82 

da Zona Industrial de Vagos, a solicitar a aquisição do lote 77 ou 83 da referida Zona Industrial, para alargamento 

da área de implantação da sua industria. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, alienar à Sociedade Grestel – Produtos Cerâmicos, S.A., o 

lote 77 da Zona Industrial de Vagos, com a área de 12.428 m2, ao preço de 8/98 €/m2, o que perfaz o valor de 

111.603,44 €. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

36 - 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 22/02/2008 a 

13/03/2008, cuja relação descriminada dos mesmos é dada aqui como inteiramente reproduzida e fica junto à 

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

37 – 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 - DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E PLUVIAIS DA ZONA SUL – APROVAÇÃO DE PROJECTO 

DE EXECUÇÃO – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o projecto de execução referente à 

obra de “ Drenagem de Águas Residuais e Pluviais da Zona Sul”, bem como o caderno de encargos, programa de 

concurso e abrir concurso público internacional para a obra supra mencionada. ------------------------------------------- 

2 - ESTÁDIO MUNICIPAL DE VAGOS – 2ª FASE – ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO – A Câmara 

Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o projecto de execução da obra mencionada em epígrafe, bem como 

o caderno de encargos e o programa de concurso, e, abrir concurso público para execução da empreitada. ------------ 

3 - CENTRO ESCOLAR DE VAGOS – DESIGNAÇÃO DO JURI DO CONCURSO – A Câmara Municipal 

delibera, por unanimidade, designar o júri do concurso em epígrafe, constituído por: ------------------------------------- 

• 1 Membro da Câmara Municipal que presidirá; ---------------------------------------------------------------------- 

• 1 Arquitecto designado pela Câmara Municipal, que substituirá o presidente do júri nas suas faltas e 

impedimentos; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• 1 Arquitecto designado pela Ordem de Arquitectos. ----------------------------------------------------------------- 

-------- O júri terá como suplentes: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

• 1 Membro da Câmara Municipal; --------------------------------------------------------------------------------------- 

• 1 Arquitecto designado pela Ordem dos Arquitectos. ---------------------------------------------------------------- 

-------- Face ao disposto no n.º 3 do art.º 170º, do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, a composição nominal do 

Júri não pode ser tornada pública antes da realização do acto público de abertura dos invólucros que contêm os 

projectos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

4 - CENTRO ESCOLAR DE FONTE DE ANGEÃO – DESIGNAÇÃO DO JURI DO CONCURSO – A 

Câmara Municipal delibera, por unanimidade, designar o júri do concurso em epígrafe, constituído por: ------------- 

• 1 Membro da Câmara Municipal que presidirá; ---------------------------------------------------------------------- 

• 1 Arquitecto designado pela Câmara Municipal, que substituirá o presidente do júri nas suas faltas e 

impedimentos; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• 1 Arquitecto designado pela Ordem de Arquitectos. ----------------------------------------------------------------- 

-------- O júri terá como suplentes: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

• 1 Membro da Câmara Municipal; --------------------------------------------------------------------------------------- 

• 1 Arquitecto designado pela Ordem dos Arquitectos. ---------------------------------------------------------------- 

-------- Face ao disposto no n.º 3 do art.º 170º, do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, a composição nominal do 

Júri não pode ser tornada pública antes da realização do acto público de abertura dos invólucros que contêm os 

projectos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

5 - CENTRO ESCOLAR DE OUCA – DESIGNAÇÃO DO JURI DO CONCURSO – A Câmara Municipal 

delibera, por unanimidade, designar o júri do concurso em epígrafe, constituído por: ------------------------------------ 



 
 
 
 
 
 

 

• 1 Membro da Câmara Municipal que presidirá; ---------------------------------------------------------------------- 

• 1 Arquitecto designado pela Câmara Municipal, que substituirá o presidente do júri nas suas faltas e 

impedimentos; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• 1 Arquitecto designado pela Ordem de Arquitectos. ----------------------------------------------------------------- 

-------- O júri terá como suplentes: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

• 1 Membro da Câmara Municipal; --------------------------------------------------------------------------------------- 

• 1 Arquitecto designado pela Ordem dos Arquitectos. ---------------------------------------------------------------- 

-------- Face ao disposto no n.º 3 do art.º 170º, do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, a composição nominal do 

Júri não pode ser tornada pública antes da realização do acto público de abertura dos invólucros que contêm os 

projectos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

6 - CENTRO ESCOLAR DE CALVÃO – DESIGNAÇÃO DO JURI DO CONCURSO – A Câmara Municipal 

delibera, por unanimidade, designar o júri do concurso em epígrafe, constituído por: ------------------------------------- 

• 1 Membro da Câmara Municipal que presidirá; ---------------------------------------------------------------------- 

• 1 Arquitecto designado pela Câmara Municipal, que substituirá o presidente do júri nas suas faltas e 

impedimentos; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• 1 Arquitecto designado pela Ordem de Arquitectos. ----------------------------------------------------------------- 

-------- O júri terá como suplentes: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

• 1 Membro da Câmara Municipal; --------------------------------------------------------------------------------------- 

• 1 Arquitecto designado pela Ordem dos Arquitectos. ---------------------------------------------------------------- 

-------- Face ao disposto no n.º 3 do art.º 170º, do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, a composição nominal do 

Júri não pode ser tornada pública antes da realização do acto público de abertura dos invólucros que contêm os 

projectos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

7 - CENTRO ESCOLAR DE GAFANHA DA BOA-HORA – DESIGNAÇÃO DO JURI DO CONCURSO – 

A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, designar o júri do concurso em epígrafe, constituído por: ---------- 

• 1 Membro da Câmara Municipal que presidirá; ---------------------------------------------------------------------- 

• 1 Arquitecto designado pela Câmara Municipal, que substituirá o presidente do júri nas suas faltas e 

impedimentos; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• 1 Arquitecto designado pela Ordem de Arquitectos. ----------------------------------------------------------------- 

-------- O júri terá como suplentes: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

• 1 Membro da Câmara Municipal; --------------------------------------------------------------------------------------- 

• 1 Arquitecto designado pela Ordem dos Arquitectos. ---------------------------------------------------------------- 

-------- Face ao disposto no n.º 3 do art.º 170º, do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, a composição nominal do 



  

Júri não pode ser tornada pública antes da realização do acto público de abertura dos invólucros que contêm os 

projectos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

8 - REDES DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E PLUVIAIS DE SANTO ANDRÉ – 1ª FASE – 

APROVAÇÃO DE PROJECTO DE EXECUÇÃO – Presente o projecto de drenagem de execução referente à 

obra de “Redes de Drenagem de Águas Residuais e Pluviais de Santo André – 1ª Fase”. -------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o projecto de execução da obra mencionada em 

epígrafe. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

C – OBRAS PARTICULARES 

1 - ASSOCIAÇÃO BOA-HORA – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC.º N.º 12/07 – Presente o processo de 

informação prévia n.º 12/2007, de que é requerente a Associação Boa-Hora, com sede no lugar e freguesia de 

Gafanha da Boa-Hora, que requer a legalização de Centro Comunitário e a construção de um Lar de Idosos, no 

mesmo lugar e freguesia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

técnica datada de 18/02/2008. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2 - MARISOL DAS NEVES MATIAS E FREDDY MANUEL DOMINGUES MATIAS – INFORMAÇÃO 

PRÉVIA – PROC.º N.º 76/07 – Presente o processo de informação prévia n.º 76/07, de que são requerentes 

Marisol das Neves Matias e Freddy Manuel Domingues Matias, residentes na Estrada Nacional 109, n.º 93, no 

lugar de Cabecinhas, freguesia de Calvão, que pretendem a construção de uma moradia unifamiliar e anexo, numa 

propriedade sita na Estrada Nacional 109, no mesmo lugar e freguesia. ----------------------------------------------------- 

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

apresentada, uma vez que cumpre a Lei, e nas condições do Parecer da EP – Estradas de Portugal, S.A.. ------------- 

3 - MARIA ASCENÇÃO CALADO ADRIÃO – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC.º N.º 170/07 – Presente o 

processo de informação prévia n.º 170/07, de que é requerente Maria Ascenção Calado Adrião, residente na Rua 

Joaquim Vila Ramos, n.º 121, em Corticeiro de Cima, Cantanhede, que pretende construção de arrumos e muros, 

num terreno sito na Rua dos Cabeços, no lugar e freguesia de Covão do Lobo. -------------------------------------------- 

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

técnica datada de 28/02/2008. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

4 - PAULO MANUEL OLIVEIRA TOCHA – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC.º N.º 175/07 – Presente o 

processo de informação prévia n.º 175/07, de que é requerente Paulo Manuel Oliveira Tocha, residente na Rua 

Direita, n.º 5, no lugar de Lavandeira, freguesia de Soza, que pretende construção de uma habitação unifamiliar, 

anexos e muros de vedação e de estrema, numa propriedade sita no mesmo lugar e freguesia. -------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar a informação prévia, e autorizar a construção em 

área agro-florestal inferior a 2 hectares e nas condições da informação técnica datada do dia 26/02/2008. ------------ 



 
 
 
 
 
 

 

5 - MÁRIO DE JESUS CRUZ – OBRAS PARTICULARES – PROC.º N.º 156/2007 – Presente o processo de 

obras particulares, proc.º n.º 156/2007, de que é requerente Mário de Jesus Cruz, residente no lugar de Bemposta, 

freguesia de Vilarinho do Bairro, concelho de Anadia, que requer aprovação do projecto de arquitectura relativo à 

obra de construção de uma moradia unifamiliar e muros, a levar efeito na Estrada Nacional 109 – Rua Dr. João 

Graça, na vila de Vagos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

1. Aprovar o projecto apresentado, uma vez que não ultrapassa em 3 % as áreas de implantação e 

construção, nos termos do nº 8º do art.º 27º do R.J.U.E. – Regime Jurídico de Edificação e Urbanização; -- 

2. Autorizar a construção nos termos dos pontos 3 e 4, da informação técnica datada do dia 20/02/2008. ----- 

6 - ASSOCIAÇÃO DA BOA-HORA – OBRAS PARTICULARES – PROC.º N.º 179/2006 – Presente o 

processo de obras particulares, proc.º n.º 179/2006, de que é requerente Associação da Boa-Hora, com sede na 

Estrada da Floresta, lugar e freguesia da Gafanha da Boa-Hora, que requer aprovação do projecto de arquitectura 

relativo requer a legalização de Centro Comunitário e a construção de um Lar de Idosos, no mesmo lugar e 

freguesia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o processo de obras particulares, nas condições da 

informação técnica datada de 18/02/2008, e nas condições que vierem a ser impostas pelo Centro Distrital de 

Segurança Social. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7 - ANTÓNIO CARLOS PINHO ALMEIDA E OUTROS – LOTEAMENTO URBANO – PROC.º N.º 9/06 – 

Presente o processo de loteamento urbano, proc.º n.º 9/06, de que é requerido por António Carlos Pinho Almeida, 

residente na Av. Dr. Joaquim de Melo, n.º 4, concelho de Águeda, quer requer aprovação das obras de urbanização.  

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar as obras de urbanização, nas condições da 

informação técnica, fixando a caução em 159.126,85 € e o prazo de execução das mesmas em 12 meses. ------------- 

8 – JORGE MANUEL DE JESUS RIBEIRO – ESTABELECIMENTO DENOMINADO “OLÁ 

VAGUEIRA”, SITO NA PRAIA DA VAGUEIRA – Presente o fax do Dr. José Poncio, advogado de Jorge 

Manuel de Jesus Ribeiro, a informar que após sentença transitada em julgado, o seu cliente Jorge Manuel de Jesus 

Ribeiro, deve entregar o estabelecimento denominado “Olá Vagueira”, ao respectivo senhorio Sr. Eduardo Cardoso 

Conde, pelo que solicita que seja efectuada a desselagem do estabelecimento para que se possa fazer a retirada dos 

haveres do referido senhor. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ordenar a desselagem do estabelecimento, e autorizar as 

entidades e pessoas com equipamentos no seu interior a retira-los no prazo de 8 horas, comunicando a data da 

desselagem e entrega ao proprietário da fracção, Eduardo Cardoso Conde, devendo aos Serviços Operativos, 

Serviços de Fiscalização e Serviços Jurídicos, a execução do acto, convocando-se para o efeito, proprietário, 



  

arrendatário, G.N.R., UNICER, Autoridade Sanitária, E.D.P, A.N.P.C e o condomínio do prédio. --------------------- 

-------- Ao Departamento de Urbanismo, para agendar data e coordenar a operação. -------------------------------------- 

9 - SUSPENSÃO DO P.D.M. E ESTABELECIMENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS PARA A ÁREA 

CORRESPONDENTE AO PLANO DE PORMENOR DA ZONA INDUSTRIAL DO FONTÃO EM 

ELABORAÇÃO – Presente a informação técnica datada de 05/12/07, que anexa fundamentação relativa à 

suspensão e definição de medidas preventivas para o P.D.M. de Vagos na área de Intervenção correspondente ao 

Plano de Pormenor da Zona Industrial do Fontão, presentemente em elaboração. ----------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, concordar com a fundamentação apresentada e remete-la à 

C.C.D.R.C., para efeitos de instrução do processo. ----------------------------------------------------------------------------- 

10 - REGULAMENTO MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO E DE EDIFICAÇÃO – PROPOSTA – Presente a 

proposta do Regulamento Municipal de Urbanização e de Edificação, elaborada pelo Departamento de Urbanismo.  

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada e submete-la a inquérito 

público, pelo período de 30 dias. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

D – DIVERSOS 

1 - EQUIPA DE APOIO ÀS ESCOLAS – AVEIRO – CORTA MATO DISTRITAL ESCOLAR – Presente o 

ofício da Equipa de Apoio às Escolas de Aveiro, sector do Desporto Escolar, datado de 20/02/2008, a agradecer a 

colaboração e apoio prestado no Corta Mato Distrital, realizado no passado dia 14 de Fevereiro, na Pista de Cross, 

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

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

2 - ANMP – ASSOCIAÇÃO NACIONAL MUNICÍPIOS PORTUGUESES – QREN – QUADRO DE 

REFERÊNCIA ESTRATÉGICO NACIONAL – Presente o ofício da Associação Nacional Municípios 

Portugueses, datado de 26/02/2008, que anexa a tomada de posição assumida pelo Conselho Directivo da 

Associação com referência ao QREN e respectivos P.O.’s. ------------------------------------------------------------------- 

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

3 - ANMP – ASSOCIAÇÃO NACIONAL MUNICÍPIOS PORTUGUESES – VENCIMENTOS / 

REFORMAS – Presente o ofício da Associação Nacional Municípios Portugueses, datado de 26/02/2008, onde 

remete os esclarecimentos jurídicos prestados ao Jornalista do Público, sobre a matéria de vencimentos e 

acumulação destes com pensões de reforma. ------------------------------------------------------------------------------------ 

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

4 - ANMP – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES – CELEBRAÇÕES DO 

“DIA DA EUROPA” A 9 DE MAIO / CONVITE À ADESÃO – Presente o ofício da Associação Nacional de 

Municípios Portugueses, datado do dia 05/03/2008, no qual informa que, Portugal assinalará no próximo dia 9 de 

Maio, o “Dia da Europa”, com diversas manifestações, de âmbito nacional, centradas na assinatura do “Tratado de 



 
 
 
 
 
 

 

Lisboa”, sugerindo-se dar um cunho Local às comemorações através da sensibilização geral para as questões 

relacionadas com as alterações climáticas, tema objecto de uma iniciativa recente da Comissão ao lançar o 

designado “Pacto de Autarcas”, apelando à luta contra o aquecimento global e a favor e em prol das energias 

sustentáveis. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Nesse mesmo contexto, a Associação Nacional de Municípios Portugueses, solicita a disponibilidade, 

colaboração e interesse no sentido de, celebrar no próximo dia 9 de Maio, o “Dia da Europa”, no concelho, através 

de uma parceria com as escolas, enfatizando a data e o seu significado histórico para o processo de construção 

europeia e, simultaneamente e complementarmente, abordando a temática das Alterações Climatéricas. -------------- 

-------- Solicita ainda, o apoio logístico da autarquia à elaboração, numa praça ou local público, de uma bandeira da 

União Europeia manufacturada com flores. -------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, comunicar que não pretende aderir às celebrações do Dia 

da Europa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 - EPADRV – ESCOLA PROFISSIONAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DE 

VAGOS – Presente o ofício n.º FS 096/08, datado de 04/03/2008, a solicitar o parecer da Câmara Municipal com 

referência ao Plano de Formação para o ano lectivo 2008/2009, a saber: ---------------------------------------------------- 

• Cursos profissionais (Nível III): Técnico de Energias Renováveis, variantes Sistema Solar ou Sistema 

Eólico; Técnico de Produção Agrária, variantes de Produção Agrária, variantes de Produção Animal ou 

Produção Vegetal; Técnico de Restauração, variantes de Cozinha-Pastelaria ou Restaurante-Bar e 

Técnico de Animação Sócio-Cultural; -------------------------------------------------------------------------------- 

• Cursos de Especialização Tecnológica (CET): Culturas Regadas, em parceria com a Escola Superior 

Agrária de Coimbra; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Cursos de Educação e Formação (CEFs): Tratador/Desbastador de Cavalos e de Empregado/Assistente 

Comercial (Tipo 2); Operador Agrícola/Horticultura e Fruticultura Biológicas e Empregado/Assistente 

Administrativo (Tipo 3) e de Técnico de Processamento e Controlo de Qualidade Alimentar (Tipo 6); ---- 

• Cursos de Educação e Formação de Adultos (EFA): Área Agrícola: Operador Agrícola/Horticultura e 

Fruticultura (B3, Nível II, equivalência ao 9º ano de escolaridade); na área das Energias Renováveis: 

Técnico Instalador de Sistemas eólicos (NS, Nível III, equivalência ao 12º ano de escolaridade). ----------- 



  

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, dar parecer favorável a todos os cursos pretendidos pela 

Escola, para o Plano de Formação 2008/2009, atendendo ao facto da Câmara Municipal considerar ser de claro e 

inequívoco interesse municipal o funcionamento desses cursos na EPADRV. --------------------------------------------- 

2 - ESCOLA DAS MESAS – PROTOCOLO DE CEDÊNCIA DO DIREITO DE UTILIZAÇÃO – 

MUNICÍPIO DE VAGOS E ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE MESAS – Presente o protocolo de 

cedência gratuita, do direito de utilização das instalações e recinto exterior de “Escola das Mesas” a outorgar entre 

o Município de Vagos e a Associação de Moradores de Mesas, pelo prazo de 20 anos. ----------------------------------- 

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

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

3 - PROTOCOLO ENTRE O MUNICÍPIO DE VAGOS E A ESCOLA SECUNDÁRIA DR. JOÃO 

CARLOS CELESTINO GOMES – FORMAÇÃO A DESENVOLVER EM CONTEXTO DE TRABALHO – 

Presente o protocolo supramencionado o qual, foi assinado pelo Sr. Vereador Dr. Marco António Ferreira 

Domingues, no dia 13/03/2008, e visa o estágio na Câmara Municipal, em contexto de trabalho, de alunos da 

Escola que frequentam cursos da área de Informática. ------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ratificar a assinatura do protocolo efectuada pelo Sr. 

Vereador do Pelouro, Dr. Marco Domingues. ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

CENTRO – Presente o protocolo de colaboração a outorgar 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 

música em eventos culturais a realizar. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

5 - ASSOCIAÇÃO BANDEIRA AZUL DA EUROPA – PROGRAMA ECO-ESCOLAS – Presente o ofício 

datado de 29/02/2008, propondo que a Câmara Municipal participe como parceira no Programa Eco-Escolas 

2007/2008, no qual participam o Colégio Nossa Senhora da Apresentação de Calvão, a Associação Betel da ponte 

de Vagos e a EPADRV – Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Vagos. --------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar os termos da parceria entre a Associação da 

Bandeira Azul da Europa e o Município de Vagos e autorizar a Sr.ª Vereadora da Educação a assinar a parceria em 

representação do Município. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6 - RAMIRO MÁRIO DE OLIVEIRA LEITE – AQUISIÇÃO DE LIVROS – Presente o ofício de Ramiro 

Mário de Oliveira Leite, datado de 28/02/2008 residente na Rua Dr. Vasco Rocha, 32, em Vagos, a propor à 

Câmara Municipal a aquisição de alguns exemplares do livro que pretende publicar intitulado “Biografia de um 

trompetista vaguense”, que conta a vida do seu pai, assim como algumas entidades e pessoas de Vagos. ------------- 



 
 
 
 
 
 

 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, adquirir 250 livros ao preço unitário de 2,70 €, mais IVA. - 

7 - COMISSÕES DE VISTORIAS – DEPARTAMENTO DE URBANISMO – Presente a proposta da 

Directora do Departamento de Urbanismo, Eng.ª Isabel Trindade, datado de 22/02/2008, sobre a constituição das 

Comissões Vistoria para: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Estabelecimento Industriais, Comerciais e de Serviços; ------------------------------------------------------------- 

• Edifícios de Habitação; --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Situações de Segurança; -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Situações de Insalubridade; e -------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Estética e Técnica. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A referida proposta, que aqui se dá como reproduzida para todos os efeitos legais, fica a fazer parte 

integrante da presente acta. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada pela Sr.ª Directora de 

Departamento de Urbanismo, para constituição das Comissões de Vistoria. ------------------------------------------------ 

8 - EMÍDIO ÓSCAR DA SILVA FRANCISCO E FLORINDA DOS ANJOS ROCHA – CONSTRUÇÃO 

EM PARCELA A DESTACAR – PROC.º N.º 4/08 – Presente o processo de destaque nº 4/08 de que são 

requerentes Emídio Óscar da Silva Francisco residente na Rua da Padeira, lugar de Cabecinhas, freguesia de 

Calvão, e Florinda dos Anjos Rocha, residente na Rua Padre Batista, lugar e freguesia de Calvão, que requerem a 

desanexação de uma parcela de terreno, onde se encontra licenciada e alvorada uma moradia, garagem e muros, em 

nome de Emídio Óscar da Silva Francisco, com processo de obras n.º 226/06. --------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o destaque uma vez que no P.D.M a parte que 

pretende destacar se acha totalmente dentro do perímetro e se acham compridos os demais requisitos necessários 

para a autorização do destaque. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9 - MARIA LURDES DE JESUS MOÇO – QUEIXA / RECLAMAÇÃO SOBRE O ESTABELECIMENTO 

COMERCIAL DENOMINADO “BRISA DE VAGOS – Presente a queixa / reclamação apresentada por Maria 

Lurdes de Jesus Moço, residente na Rua Padre Vicente Maria da Rocha, Bloco F, n.º 384 – 1º Dto., em Vagos, com 

referência ao estabelecimento comercial denominado “Brisa de Vagos”, de António Carlos Silva, sito no rés-do-

chão direito, do n.º 384, da rua atrás identificada, devido ao nível de ruídos produzidos no estabelecimento, 

conforme se pode comprovar pelos “Relatórios Acústicos” que anexa. ------------------------------------------------------ 

-------- Requer ainda o encerramento parcial do estabelecimento, durante todo o período compreendido entre as 

0,00 horas e as 24,00 horas de Domingo. ----------------------------------------------------------------------------------------- 



  

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, face aos Relatórios Acústicos presentes nos autos, e que 

poderiam justificar, no futuro, o eventual encerramento do estabelecimento, notificar o reclamado, Sr. António 

Carlos Silva, ser sua intenção reduzir-lhe o horário de funcionamento para 6 dias da semana, encerrando ao 

Domingo, acautelando-se assim, os direitos que a reclamante invoca contra o reclamado e, para se pronunciar, 

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

--------- 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 vinte horas. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 


