
 
 
 
 
 
 

 

 

ACTA Nº 5/09 

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DO DIA 13 DE MARÇO DE 2009 

 

--------- No dia 13 de Março de 2009, pelas quinze horas e quinze minutos, no Edifício dos Paços do Concelho de 

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

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

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

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

Senhor Francisco José Domingues Camarneiro, Coordenador Técnico. ------------------------------------------------------ 

ORDEM DO DIA 

A – ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 

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

Março de 2009, o qual acusa um saldo em dinheiro de 48.335,10 €. A Câmara Municipal dele tomou 

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

2 - LEGISLAÇÃO PUBLICADA –  

•••• Portaria n.º 247/2009,de 9 de Março – Aprova a alteração à delimitação da Reserva Ecológica 

Nacional do Município de Vagos. ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

Presente o ofício n.º 31/09 EPF, da Equipa de Protecção Florestal (EPF), da Guarda Nacional Republicana, que 

remete o auto de notícia de contra ordenação n.º 18/09, levantado contra o Sr. Manuel Ferreira, residente na Rua 

Fernandes Costa, n.º 126, freguesia de Mira, por mobilização de solo, para proceder a uma plantação de cedro-

bastardo, sem possuir licença da Câmara Municipal para alteração do relevo. --------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, remeter à fiscalização para saber onde fica a plantação, 

para localizar no âmbito do Plano Director Municipal de Vagos. ------------------------------------------------------------- 

4 - IRMANDADE DO SENHOR DOS PASSOS DE SOZA – INTERRUPÇÃO DE TRÂNSITO PARA 

REALIZAÇÃO DA PROCISSÃO DO SENHOR DOS PASSOS – RATIFICAÇÃO – A Câmara Municipal 

delibera, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Vereador Fernando Ferreira Capela, datado de 25/02/2009, 

que autorizou a interrupção do trânsito no dia 15/03/2009, entre as 15,00 e as 17,00 horas, para realização da 

Procissão do Senhor dos Passos, em Soza. --------------------------------------------------------------------------------------- 

5 - JUNTA DE FREGUESIA DE SOZA – PEDIDO DE SUBSÍDIO – Presente o ofício da Junta de Freguesia 

de Soza, datado de 10/02/2009, a solicitar um subsídio no valor de 15.249,53 € (quinze mil duzentos e quarenta e 

nove euros e cinquenta e três cêntimos), para pagamento de obras de execução de passeios e drenagem de águas 



 

pluviais na Avenida Dr. António José de Almeida, na vila de Soza. --------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir à Junta de Freguesia de Soza, um subsídio no valor 

de 15.249,53 € (quinze mil duzentos e quarenta e nove euros e cinquenta e três cêntimos), para pagamento de obras 

de execução de passeios e drenagem de águas pluviais na Avenida Dr. António José de Almeida, na vila de Soza. -- 

6 - COMISSÃO ORGANIZADORA DO “CONGRESSO DO SERVIÇO DE URGÊNCIA DO HOSPITAL 

INFANTE DOM PEDRO” DE AVEIRO – Presente o ofício da Comissão Organizadora do “Congresso do 

Serviço de Urgência do Hospital Infante Dom Pedro” de Aveiro, datado de 22/02/2009, no qual agradece à 

Município de Vagos, o subsídio atribuído. --------------------------------------------------------------------------------------- 

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

7 - VANESSA ABREU SILVA – TRANSPORTES ESCOLARES – ENSINO SECUNDÁRIO – Presente a 

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

09/03/2009, a informar que a aluna Vanessa Abreu Silva efectuou o pedido de reembolso de transportes escolares 

não tendo, de inicio, dado cumprimento às exigências vigentes na Câmara Municipal. ----------------------------------- 

-------- Mais informa, que a aluna encontra-se a frequentar a Escola Secundária Homem Cristo, em Aveiro, pelo 

facto de não existir em Vagos o curso que pretendia. O curso pretendido, é leccionado na Escola Secundária de 

Ílhavo, mas a aluna, por conveniência, optou por Aveiro. --------------------------------------------------------------------- 

-------- Informa ainda, que de acordo com o estabelecido na Câmara Municipal, a aluna terá direito a ser 

reembolsada em 25 % do valor do passe, bem como, a aluna pode optar pelo passe “4-18”, de acordo com o 

legislado na Portaria n.º 138/2009, de 3 de Fevereiro. -------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, pagar 25 % do valor do passe à aluna Vanessa Abreu 

Silva. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8 - GATICÃO – ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DOS ANIMAIS ABANDONADOS – REALIZAÇÃO DA 

CAMPANHA CONCELHIA – Presente o ofício da GATICÃO – Associação dos Amigos dos Animais 

Abandonados, datado de 09/03/2009, a propor à Câmara Municipal, inserir no seu plano de actividades e com 

inicio em Abril de 2009, uma campanha onde estará incluída identificação electrónica, registo de animais em base 

de dados concelhia e SICAFE, vacinação anti-rábica, vacinação CHPL desparasitação interna em duas fases e 

sinalização de animais para campanha de esterilização e apoio ao serviços municipalizados na esterilização de 

animais, de acordo com o n.º 5, do artigo 14º da Lei n.º 49/2007, de 31 de Agosto. --------------------------------------- 

-------- Informa ainda, que para a execução da campanha e com a autorização e apoio da Câmara Municipal, poderá 

desenvolver esta campanha, pelo valor de 25,50 € (anti-rábica, identificação electrónica, CHPL, desparatisação 

interna e registo em base de dados), ou pelo valor de 15,50 € (anti-rábica, identificação electrónica e registo em 

base de dados). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, propor à GATICÃO – Associação dos Amigos dos 



 
 
 
 
 
 

 

Animais Abandonados, a adopção do segundo modelo, 15,50 € (anti-rábica, identificação electrónica e registo em 

base de dados), devendo os Munícipes suportar integralmente o seu custo, tal como vêm sucedendo até ao presente.  

9 - 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 27/02/2009 a 

12/03/2009, cuja relação descriminada dos mesmos é dada aqui como inteiramente reproduzida e fica junto à 

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

10 – PAGAMENTOS – Não houve. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

B – OBRAS MUNICIPAIS 

1 - “ABASTECIMENTO DE ÁGUA À FREGUESIA DE CALVÃO/SUL” – PROC.º N.º 6.2.2-12/2000 – 

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

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

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

empreitada de “Abastecimento de Água à Freguesia de Calvão/Sul”. -------------------------------------------------------- 

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

TRABALHOS E PLANO DE PAGAMENTOS MODIFICADOS – Presente a informação técnica datada 

27/02/2009, onde informa que a obra supramencionada, se encontrou suspensa temporariamente em 26/01/2009, 

tendo reiniciado os trabalhos em 16/02/2009, pelo que apresenta a modificação do Plano de Trabalhos e Plano de 

Pagamentos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

acordo com a informação técnica datada de 27/02/2009. ---------------------------------------------------------------------- 

3 - ENTERRAMENTO LINHA MÉDIA TENSÃO – BAIRRO S. SEBASTIÃO, VAGOS – PARCERIA EDP 

/ CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS – RATIFICAÇÃO – Presente o ofício n.º 116/09/DRCP, datado de 

27/01/2009, da EPD – Distribuição, que no seguimento do solicitado por esta Câmara Municipal com referência à 

reformulação da Rede de Média Tensão no Bairro São Sebastião, em Vagos, dão a conhecer os encargos da 

responsabilidade da Câmara Municipal, bem como, da EDP – Distribuição. ----------------------------------------------- 

--------Presente também a informação técnica datada de 13/02/2009, a dar a conhecer a previsão dos custos dos 

trabalhos da responsabilidade da Câmara Municipal, que se prevê no valor de 17.523,00 € (dezassete mil 

quinhentos e vinte e três euros). --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Manuel Simões das Neves, datado de 05/03/2009, que concordou com o proposto pela EDP – Distribuição. --------- 

4 - PROJECTO DO CENTRO ESCOLAR DE VAGOS – PROC.º N.º 6.2.2.1-13/2008 – ADJUDICAÇÃO – 

Presente a informação técnica, datada de 27/02/2009, a comunicar que o valor dos honorários propostos na 



 

importância de 332.651,18 € (trezentos e trinta e dois mil seiscentos e cinquenta e um euros e dezoito cêntimos), 

para a elaboração do projecto do Centro Escolar de Vagos, dá cumprimento à deliberação da Câmara Municipal, de 

09/01/2009. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, adjudicar à firma Arquitectos Aliados, Lda., com sede no 

Porto, pelo preço de 332.651,18 € (trezentos e trinta e dois mil seiscentos e cinquenta e um euros e dezoito 

cêntimos), acrescido de IVA, a elaboração do projecto em epígrafe, e nos termos do artigo 35º do Programa de 

Concurso, ordenar que sejam notificados todos os concorrentes nos 5 dias úteis posteriores à presente decisão. ----- 

5 - PROJECTO DO CENTRO ESCOLAR DE CALVÃO – PROC.º N.º 6.2.2.1-14/2008 – ADJUDICAÇÃO – 

Presente a informação técnica, datada de 25/02/2009, a comunicar que o valor dos honorários propostos na 

importância de 177.650,16 € (cento e setenta e sete mil seiscentos e cinquenta euros e dezasseis cêntimos), para a 

elaboração do projecto do Centro Escolar de Calvão, dá cumprimento à informação técnica da Câmara Municipal, 

datada de 14/01/2009. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, adjudicar à firma Cristina Veríssimo, Diogo Burnay, 

Arquitectos. Lda., com sede em Lisboa, pelo preço de 177.650,16 € (cento e setenta e sete mil seiscentos e 

cinquenta euros e dezasseis cêntimos), acrescido de IVA, a elaboração do projecto em epígrafe, e nos termos do 

artigo 35º do Programa de Concurso, ordenar que sejam notificados todos os concorrentes nos 5 dias úteis 

posteriores à presente decisão. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6 - PROJECTO DO CENTRO ESCOLAR DE OUCA – PROC.º N.º 6.2.2.1-15/2008 – ADJUDICAÇÃO – 

Presente a informação técnica, datada de 25/02/2009, a comunicar que o valor dos honorários proposto para a 

elaboração do projecto do Centro Escolar de Ouca é de 151.473,76 € (cento e cinquenta e um mil quatrocentos e 

setenta e três euros e setenta e seis cêntimos). ----------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, adjudicar à firma André Campos e Joana Mendes – 

Arquitectos, Lda., com sede no Porto, pelo preço de 151.473,76 € (cento e cinquenta e um mil quatrocentos e 

setenta e três euros e setenta e seis cêntimos), acrescido de IVA, a elaboração do projecto em epígrafe, e nos 

termos do artigo 35º do Programa de Concurso, ordenar que sejam notificados todos os concorrentes nos 5 dias 

úteis posteriores à presente decisão. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

7 - PROJECTO DO CENTRO ESCOLAR DA GAFANHA DA BOA-HORA – PROC.º N.º 6.2.2.1-16/2008 – 

ADJUDICAÇÃO – Presente a informação técnica, datada de 27/02/2009, a comunicar que o valor dos honorários 

propostos na importância de 149.715,53 € (cento e quarenta e nove mil setecentos e quinze euros e cinquenta e três 

cêntimos), para a elaboração do projecto do Centro Escolar da Gafanha da Boa-Hora, dá cumprimento à 

informação técnica da Câmara Municipal, datada de 15/01/2009. ------------------------------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, adjudicar à firma António Portugal Manuel M. Reis, 

Arquitectos e Associados, Lda., com sede no Porto, pelo preço de 149.715,53 € (cento e quarenta e nove mil 



 
 
 
 
 
 

 

setecentos e quinze euros e cinquenta e três cêntimos), acrescido de IVA, a elaboração do projecto em epígrafe, e 

nos termos do artigo 35º do Programa de Concurso, ordenar que sejam notificados todos os concorrentes nos 5 dias 

úteis posteriores à presente decisão. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

C – OBRAS PARTICULARES 

1 – MOISÉS SIMÕES PANDEIRADA – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC.º N.º 95/08 – Presente a 

informação prévia, de que é requerente Moisés Simões Pandeirada, residente na Rua Nova, n.º 417, lugar de 

Lombomeão, freguesia de Vagos, que requer informação prévia construção de moradia unifamiliar, sita na Rua da 

Caneira, no referido lugar e freguesia. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

técnica datadas de 16/11/2009 e 18/02/2009. ------------------------------------------------------------------------------------ 

2 – JOÃO MÁRIO DA SILVA ROCHA – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC.º N.º 80/08 – Presente a 

informação prévia, de que é requerente João Mário da Silva Rocha, residente na Rua da Fonte, vila e freguesia de 

Vagos, que requer informação prévia construção de moradia e muros, num terreno sito no gaveto da Rua de 

Cantanhede com a Rua Porto Gonçalo, na referida vila e freguesia. --------------------------------------------------------- 

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

técnica datadas de 04/03/2009. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3 - GRANGESIL CONSTRUÇÕES, LDA. - CONSTRUÇÃO EM PARCELA A DESTACAR – PROC.º N.º 

3/09 – Presente o processo de construção em parcela a destacar de que é requerente A FIRMA Grangesil 

Construções, Lda., representada pelos sócios gerentes Carlos Miguel Neto Granjeia, residente na Rua da Caneira, 

n.º 34, lugar de Choca do Mar, freguesia de Calvão e Arcanjo Manuel Simões Silva, residente na Rua do Rosário, 

n.º 34, lugar e freguesia de Calvão, que requer a desanexação de uma parcela de terreno, sito na Rua da Caneira, no 

lugar de Choca do Mar, freguesia de Calvão. ------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o processo de destaque na condição da informação 

técnica de 26/02/2009. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4 - OLINDA DE JESUS LOPES E ROSA MARIA DE JESUS LOPES CLARO – CONSTRUÇÃO EM 

PARCELA A DESTACAR – PROC.º N.º 21/08 – Presente o processo de construção em parcela a destacar de 

que são requerentes Olinda de Jesus Lopes e Rosa Maria de Jesus Lopes Claro, ambas residentes na Rua de 

Termodeixo, lugar de Fontão, freguesia de Soza, que requerem certidão de destaque de terreno sito no referido 

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

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

informação técnica de 27/02/2009. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

5 - ESMERINDA DE OLIVEIRA PIMENTEL E ROSA MARIA DE OLIVEIRA PIMENTEL – 



 

CONSTRUÇÃO EM PARCELA A DESTACAR – PROC.º N.º 26/08 – RATIFICAÇÃO – A Câmara 

Municipal delibera, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente, datado de 25/02/2009, que deferiu o 

processo de destaque, requerido por Esmerinda de Oliveira Pimentel e Rosa Maria de Oliveira Pimentel, de acordo 

com informação técnica datada de 06/01/2009. --------------------------------------------------------------------------------- 

6 – MANUEL DA CRUZ COSTA – LOTEAMENTO URBANO – PROC.º N.º 01/2008 – Presente o processo 

de loteamento urbano, de que é requerente Manuel da Cruz Costa, residente na Rua dos Lamigueiros, n.º 278, vila 

e freguesia de Vagos, que requer a licença administrativa, para proceder a um loteamento de um terreno sito no 

gaveto da Rua Comandante Eduardo Regalado com a Rua Dr. Ângelo Vidal de Almeida Ribeiro, na referida vila e 

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

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o loteamento urbano nas condições das 

informações técnicas datadas de 15/01/2009 e informação jurídica de 26/02/2009, sendo o valor da compensação 

por não haver lugar a qualquer cedência de áreas para espaço público e equipamento de utilização colectiva de 

8.000,00 € (oito mil euros). --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7 – MANUEL DA SILVA DIAS – LOTEAMENTO URBANO – PROC.º N.º 1/09 – Presente o processo de 

loteamento urbano, de que é requerente Manuel da Silva Dias, residente na Estrada da Floresta, freguesia da 

Gafanha da Boa-Hora que requer a licença administrativa, para proceder a um loteamento de um terreno sito no na 

referida freguesia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o loteamento urbano nas condições da informação 

técnica datada de 25/02/2009, e ainda nos termos da anotação (b), do Quadro 2, anexo à Portaria n.º 216-B/2008, 

de 3 de Março. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

8 - NEVA – NÚCLEO EMPRESARIAL DE VAGOS – PROCESSO DE VISTORIA PARA CONCESSÃO 

DE LICENÇA DE UTILIZAÇÃO PARA SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO E BEBIDAS – PROC.º N.º 

15/08 – Presente o processo referente ao pedido de licença de utilização para serviços de restauração, “Restaurante 

o Indústria” sito na Zona Industrial de Vagos, requerido pelo NEVA – Núcleo Empresarial de Vagos, com sede na 

Rua Dr. Mendes Correia Pai, no Edifico João Grave. -------------------------------------------------------------------------- 

-------- Tendo em consideração que: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. O edifício em questão foi uma obra promovida pela Autarquia e é na presente data propriedade do 

Município de Vagos; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. A construção cumpriu toda a legislação em vigor, naquela data, para edifícios e equipamentos Municipais 

e respectivas valências; --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. O Município de Vagos, constituiu usufruto a favor do NEVA, que arrendou e cedeu fracções ou partes 

daquele edifício a terceiros; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Não deve pois, não se acha adequado exigir a esses terceiros requisitos que o Município não exigiu para 



 
 
 
 
 
 

 

si, quando promoveu os projectos relativos aos usos que aí pretendia instalar. ---------------------------------- 

-------- Nestes termos, a Câmara Municipal delibera, por unanimidade, dispensar a avaliação acústica e autorizar a 

utilização e funcionamento do estabelecimento de restauração e bebidas. --------------------------------------------------- 

9 - SILVÉRIO RAIMUNDO – COMUNICAÇÃO PRÉVIA – PROC.º N.º 359/09 – Presente o processo de 

comunicação prévia, de que é requerente Silvério Raimundo, residente no Beco das Flores, n.º 13, lugar de 

Sanchequias, freguesia de Santo André de Vagos, que requer a comunicação prévia, pelo prazo de um mês, para 

construção de muros de divisão, num terreno sito no lugar de Lombomeão, freguesia de Vagos. ----------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, autorizar a construção de muros de divisão, nos termos da 

informação técnica datada de 19/02/2009. --------------------------------------------------------------------------------------- 

10 - CASDSC – COMISSÃO DE APOIO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO DE SANTA CATARINA – 

EMPREITADA DE “AMPLIAÇÃO DO LAR RESIDÊNCIAL E CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIA 

AUTÓNOMA” – PROJECTO 0701.02.0325 APROVADO PELO PARES – COORDENADOR DE 

SEGURANÇA, HIGIENE E SAÚDE EM OBRA – Presente o ofício da CASDSC – Comissão de Apoio Social e 

Desenvolvimento de Santa Catarina, datado de 11/02/2009, a solicitar à Câmara Municipal, a disponibilização de 

um Técnico Coordenador de Segurança, Higiene e Saúde em Obra, para a empreitada mencionada em epígrafe. ---- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, nomear a Eng.º Gabriela Alexandra Pinto Cabano, 

Coordenador de Segurança, Higiene e Saúde em Obra, da empreitada “Ampliação do Lar Residencial e Construção 

de Residência Autónoma”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

D – DIVERSOS 

1 – ANMP – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES – PROJECTO DE 

DIPLOMA – REGIME JURÍDICO DA LUTA CONTRA A DOPAGEM NO DESPORTO – Presente o ofício 

da ANMP – Associação Nacional de Municípios Portugueses, datado de 11/02/2009, a solicitar a análise do 

diploma supramencionado. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

2 – CÂMARA MUNICIPAL DE SINTRA – REGIME JURÍDICO DAS INSTALAÇÕES DESPORTIVAS – 

Presente o ofício da Câmara Municipal de Sintra, datado de 30/01/2009, a remeter o projecto referente ao Regime 

Jurídico das Instalações Desportivas, apresentado no âmbito do Conselho Nacional do Desporto, para 

conhecimento, análise e parecer da Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------------------ 

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

3 – ANMP – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES – FUNDO PARA O 

INVESTIMENTO LOCAL – Presente o ofício da ANMP – Associação Nacional de Municípios Portugueses, 

datado de 03/03/2009, a propor a criação de um fundo para Investimento Local que inclui a aprovação de 



 

transferências extraordinárias para os Municípios até 770 milhões de euros (setecentos e setenta milhões de euros), 

valor correspondente ao FEF de capital transferido em 2009 pelo Orçamento de Estado para os Município. ---------- 

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

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

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

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

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

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

1 - ADENDA AO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CELEBRADO EM 07/11/2008, ENTRE O 

MUNICÍPIO DE VAGOS E A CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS – PROCESSO N.º 9015/006116/091 – Foi 

presente a adenda ao contrato de empréstimo celebrado em 07/11/2008, entre o Município de Vagos e a Caixa 

Geral de Depósitos, que altera as cláusulas 2 e 3 do referido contrato, mantendo todas as outras, documento que 

aqui se dá como inteiramente reproduzido e fica cópia anexa à presente acta. ---------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar a adenda ao contrato acima mencionado, sendo o 

valor do empréstimo até ao montante de 405.000,00 € (quatrocentos e cinco mil euros), conforme sugestão do 

Tribunal de Contas, bem como autorizar o Sr. Presidente a outorgar o mesmo em nome do Município. --------------- 

2 - JUNTA DE FREGUESIA DE PONTE DE VAGOS – DECLARAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO – 

Presente o ofício da Junta de Freguesia de Ponte de Vagos, datado de 10/03/2009, a solicitar declaração para a área 

sita em Fêmeas – Ponte de Vagos, para construção na referida área do parque de desporto e lazer. --------------------- 

-------- Considerando que: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. A freguesia de Ponte de Vagos, não dispõe de espaço e equipamentos destinados à prática desportiva e 

exercício físico ao ar livre, porquanto a anterior localização era propriedade privada da I.P.S.S. local que 

veio a necessitar dos terrenos para a construção de equipamentos sociais; --------------------------------------- 

2. A localização proposta apresenta-se no centro da Freguesia, bem servida de acessibilidades; ---------------- 

3. Não existe alternativa viável no solo urbano que se apresenta, em face do P.D.M. em vigor, ao longo das 

vias e com profundidades não superiores a 50 metros; -------------------------------------------------------------- 

4. Os terrenos em questão foram cedidos a preços abaixo custo real, por todos os proprietários, 

nomeadamente, pelo actual Presidente da Junta de Freguesia de Vagos e seus familiares, naturais daquela 

freguesia que possuíam a área mais significativa; -------------------------------------------------------------------- 

5. Já alguns anos a esta parte, aqueles solos se acham abandonados e destinados a pinhal. ----------------------- 

-------- Assim sendo, a Câmara Municipal delibera, por unanimidade, reconhecer o interesse público do Parque de 

Lazer e Desporto de Ponte de Vagos, sito em “Fêmeas”, freguesia de Ponte de Vagos, e remeter o processo à 

Assembleia Municipal, para declarar o interesse público. --------------------------------------------------------------------- 



 
 
 
 
 
 

 

3 - ADOSINDO DOS SANTOS E MULHER MARIA ARLETE DE JESUS CALADO – AQUISIÇÃO DE 

TERRENOS – A Câmara Municipal, delibera, por unanimidade, adquirir a Adosindo dos Santos e mulher Maria 

Arlete de Jesus Calado, residentes na Rua de São Paulo, lugar e freguesia de Ponte de Vagos, os prédios abaixo 

mencionados, para construção do Parque de Lazer do Vale – Ponte de Vagos, com a área global de 2.718 m2, pelo 

preço de 23.052,13 € (vinte e três mil e cinquenta e dois euros e treze cêntimos): ----------------------------------------- 

•••• Metade de um prédio rústico, composto de terra de cultura, inscrito na matriz sob o n.º 1.853, sito na 

freguesia de Ponte de Vagos; ----------------------------------------------------------------------------------------- 

•••• Prédio rústico, composto de terra de cultura, inscrito na matriz sob o n.º 1.850, sito na freguesia de 

Ponte de Vagos; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

•••• Prédio rústico, composto de terra de cultura, inscrito na matriz sob o n.º 1.854, sito na freguesia de 

Ponte de Vagos; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

•••• Prédio rústico, inscrito na matriz sob o n.º 1.851, sito na freguesia de Ponte de Vagos. --------------------- 

4 - MANUEL JOÃO FERREIRA E MULHER ROSA DE LURDES BRITES SIMÕES FERREIRA – 

AQUISIÇÃO DE TERRENO – A Câmara Municipal, delibera, por unanimidade, adquirir a Manuel João Ferreira 

e Rosa de Lurdes Brites Simões Ferreira, o prédio rústico, inscrito na matriz sob o n.º 4.904, sito no lugar de Rego, 

freguesia de Calvão, para construção do Parque de Merendas de Carvalhais, pelo preço de 7.500,00 € (sete mil e 

quinhentos euros). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5 - ANTÓNIO DA CONCEIÇÃO BENTO E MULHER MARIA NAZARÉ CARVALHAIS BENTO – 

AQUISIÇÃO DE TERRENO – A Câmara Municipal, delibera, por unanimidade, adquirir a António da 

Conceição Bento e Maria Nazaré Carvalhais Bento, residentes na Rua Principal, n.º 2, lugar de Carvalhais, 

freguesia de Ponte de Vagos, o prédio rústico, inscrito na matriz sob o n.º 1.993, sito no lugar de Fêmeas, freguesia 

de Ponte de Vagos, para construção do Parque de Lazer e Desporto de Ponte de Vagos, na freguesia de Ponte de 

Vagos, pelo preço de 12.300,00 € (doze mil e trezentos euros). -------------------------------------------------------------- 

6 - PROTOCOLO ENTRE O MUNICÍPIO DE VAGOS E A EPADRV – ESCOLA PROFISSIONAL DE 

AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DE VAGOS – A Câmara Municipal delibera, por 

unanimidade, aprovar o Protocolo de Parceria, importando o mesmo o valor de 6.000,00 € (seis mil euros), para o 

desenvolvimento de dois projectos, sendo um no âmbito ambienta designado por “Projecto ÓleoAMIgo”, e outro 

no âmbito do Projecto Nacional de Educação para o Empreendedorismo designado por “Sistema de Aquecimento 

Solar para os Balneários do Recinto Desportivo”. ------------------------------------------------------------------------------ 

-------- Delibera ainda, por unanimidade, autorizar o Sr. Presidente da Câmara a outorgar o referido Protocolo, em 

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

7 - CASIMIRO PAIXÃO, LDA. – OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO – Presente o processo de ocupação 



 

de espaço público, de que é requerente Casimiro Paixão, Lda., com sede na Rua dos Bombeiros Voluntários de 

Vagos, n.º 18, Bloco A, r/c, na Vila de Vagos, que pretende a renovação de ocupação de espaço público para uma 

esplanada coberta, com cerca de 60,15 m2, no seu estabelecimento comercial, denominado “Bifinho”, na mesma 

rua, na Vila de Vagos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, renovar a ocupação do espaço público, requerido pela 

firma Casimiro Paixão, Lda. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Neste momento ausentaram-se da Sala de Reuniões, a Sr.ª Vereadora Dr. Albina Maria de Oliveira Rocha e 

o Sr. Vereador Fernando Ferreira Capela. A deliberação que se segue, passa a não contar com as participações e 

votações dos Srs. Vereadores. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

8 - PAULO ALEXANDRE LUCAS MACEDO – OBRAS PARTICULARES – PROC.º N.º 190/2000 – 

Presente o processo de obras particulares, de que é requerente Paulo Alexandre Lucas Macedo, residente na Quinta 

das Azenhas do Boco, lugar do Boco, freguesia de Soza, que requer a licença/legalização, pelo prazo de dois 

meses, para a restauração, alteração e ampliação de um edifício com vista à mudança de uso para estabelecimento 

de restauração e bebidas, sito na Quinta das Azenhas do Boco, na referida freguesia. ------------------------------------ 

------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, face aos pareceres favoráveis da CCDRC – Comissão de 

Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, quanto à recuperação e ampliação da Azenha proposta e 

alteração ao seu uso, bem como, ao parecer favorável da CRRABL – Comissão Regional da Reserva Agrícola da 

Beira Litoral, e nas condições dos pareceres das restantes entidades, aprovar o projecto de recuperação, alteração e 

ampliação da construção existente, bem como a alteração ao seu uso, para o pretendido, na condição de ser obtida a 

autorização de utilização do Domínio Hídrico. ---------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Entraram na Sala de Reuniões a Sr.ª Vereadora Dr. Albina Maria de Oliveira Rocha e o Sr. Vereador 

Fernando Ferreira Capela. As deliberações que se seguem, passam a contar com as participações e votações dos 

Srs. Vereadores. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- 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 _______________________________________Coordenador Técnico, tendo terminado a 

reunião às dezassete horas e quarenta minutos. ---------------------------------------------------------------------------------- 


