
 
 
 
 
 
 

 

 

ACTA Nº 7/09 

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DO DIA 8 DE ABRIL DE 2009 

 

--------- No dia 8 de Abril de 2009, pelas quinze horas e trinta e cinco 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, Fernando Ferreira Capela, Manuel Augusto da Silva Frade, Victor Oliveira 

Santos, Marco António Ferreira Domingues. Assistiu à reunião o Senhor Francisco José Domingues Camarneiro, 

Coordenador Técnico. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FALTAS E JUSTIFICAÇÃO: A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, justificar a falta dada à presente 

reunião pela Sr.ª Dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha, por se encontrar de férias. ----------------------------------------- 

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

reuniões dos dias 27 de Fevereiro, 13 de Março e 27 de Março de 2009. ---------------------------------------------------- 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 

ORDEM DO DIA 

A - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 

1 - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA – Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 7 de 

Abril de 2009, o qual acusa um saldo em dinheiro de 217.164,83 €. A Câmara Municipal dele tomou 

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

2 - 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, registar e ordenar a instrução do processo ao escrivão, já 

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

3 - LUIS FILIPE DOS SANTOS VIEIRA – PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE – Presente o 

ofício de Luís Filipe dos Santos Vieira, datado de 02/02/2009, residente na Rua dos Colmeais, n.º 5, lugar de 

Lavandeira, freguesia de Soza, a informar que no dia 13/01/2009, pelas 06:00 horas quando circulava no sentido 

Vagos/Gafanhas, na Rua Mendes Correia Rocha, teve um acidente de viação, do qual resultaram prejuízos, na sua 

viatura no montante de 2.067,27 € (dois mil e sessenta e sete euros e vinte e sete cêntimos), pelo que solicita o 

pagamento de uma indemnização pelos prejuízos materiais com a sua viatura. -------------------------------------------- 



 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, informar o requerente ser sua intenção indeferir o pedido, 

uma vez que a via onde se deu o acidente se encontrava em obras, estando devidamente sinalizada e com boa 

iluminação, sendo exclusiva responsabilidade do condutor o acidente e os arranjos da viatura e, para o mesmo se 

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

4 - COLÉGIO DE NOSSA SENHORA DA APRESENTAÇÃO – PEDIDO DE SUBSÍDIO – Presente o ofício 

do Colégio de Nossa Senhora da Apresentação, de Calvão, datado de 09/03/27, a informar que o Colégio de Calvão 

– Núcleo de Basquetebol, realizou o “Dia Ticha Penicheiro” – Convívio Nacional de Minibásquete Feminino, que 

se realizou no dia 8 de Março de 2009, pelo que solicita a atribuição de um subsidio, para fazer face a despesas 

efectuadas com o referido evento. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir um subsídio ao Colégio de Nossa Senhora da 

Apresentação, no montante de 1.619,00 € (mil seiscentos e dezanove euros), para fazer face a despesas efectuadas 

com o evento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5 - FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE SOZA – PEDIDO DE SUBSÍDIO – Presente o ofício da 

Fábrica da Igreja Paroquial de Soza, datado de 16/03/2009, a atribuição de um subsídio para fazer face às despesas 

com as obras de recuperação e beneficiação da Igreja Matriz, bem como cooperação técnica para fiscalização e 

mediação dos trabalhos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir um subsídio na importância de 50.000,00 € 

(cinquenta mil euros), na condição de a Diocese de Aveiro autorizar a ocupação pela Câmara Municipal do terreno 

contíguo à propriedade do Município onde decorre o “Arranjo do Centro Religioso da Vila de Soza e Parque de 

Lazer”. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Delibera ainda, unanimemente, nomear para fazer o acompanhamento e fiscalização das obras de 

recuperação e beneficiação da Igreja Matriz de Soza, o Eng.º José Silvestre e a Eng.ª Gabriela Cabano. -------------- 

6 - PASSEIO CICLOTURÍSTICO DE FONTE DE ANGEÃO – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO – A Câmara 

Municipal delibera, por unanimidade, retirar o presente processo da ordem de trabalhos, para esclarecimentos 

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

7 - CIRCO MÉXICO – PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO – Presente o ofício do Circo México, com sede na 

Travessa Monde Cadavão, 340 Ap. 71, Vilar Paraíso, Vila Nova de Gaia, a solicitar autorização, para o mesmo, 

poder utilizar um terreno da Câmara Municipal, entre os dias 19/06/2009 a 21/06/2009 ---------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, informar o requerente de que não é possível satisfazer o 

pedido para os dias indicados, uma vez que nos referidos dias decorre o evento das marchas populares no referido 

local. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8 - FRANCISCA DE JESUS GAMELAS – CONSTRUÇÃO DE MURO DE VEDAÇÃO – Presente o oficio 

de Francisca de Jesus Gamelas, datado de 25/03/2009, expondo o seguinte: ----------------------------------------------- 



 
 
 
 
 
 

 

•••• É proprietária de um terreno rústico, art.º 3642, da Freguesia de Vagos, sito junto à Escola C+S; --------- 

•••• Que aquando da construção dos arruamentos e respectiva rotunda ocuparam uma área de 862,95 m2, do 

referido terreno, tendo ficado acordado que para além do pagamento (7,5 €/m2) seria executado 

gratuitamente à requerente, um muro de vedação em toda aquela propriedade; ------------------------------- 

•••• Que até ao momento não foi concretizado a construção do muro de vedação. -------------------------------- 

-------- Solicita que se proceda à construção do referido muro, atendendo ao período de tempo já decorrido. --------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, oficiar a Junta de Freguesia de Vagos, na pessoa do seu 

Tesoureiro, Sr. João Carlos Simões Pandeirada, para informar se no ano 1992/93, altura em que presidia à Junta de 

Freguesia de Vagos, encetou negociações ou teve conhecimento das mesmas, relativas à abertura e construção da 

rotunda de Rua de S. João, Estrada de ligação da C+S ao Lameiro da Serra e se relativamente aos proprietários foi 

atribuído uma indemnização acrescida da execução gratuita de muros de vedação e suporte de terras aos 

herdeiros/proprietários do terreno hoje pertencente a Francisca de Jesus Gamelas. ---------------------------------------- 

9 - “CANDIDATURAS AO QUADRO DE REFERÊNCIA ESTRATÉGICO NACIONAL – QREN 

2007/2013” – NOMEAÇÃO DO DIRECTOR DO PROJECTO MUNICIPAL – Presente a proposta do Sr. 

Presidente da Câmara, datada de 27/03/2009, documento que se dá aqui como inteiramente reproduzido e fica 

anexa à presente acta, a propor para Director do Projecto Municipal de “Candidaturas ao Quadro de Referência 

Estratégico Nacional – QREN 2007/2013”, o Técnico Superior, Engenheiro Civil, António Manuel Costa de 

Castro. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar a proposta do Sr. Presidente da Câmara. ------------ 

-------- Mais delibera, unanimemente, revogar a sua deliberação de 23/01/2009, que nomeia o Sr. Eng.º António 

Manuel Costa de Castro. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

10 - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO DO ESTADO – PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO DE 

DIVIDAS DO ESTADO – Foi presente o ofício referência n.º DSAF/DGE, datado de 31/032009, da Direcção-

Geral do Tesouro e Finanças, que anexa o contrato de abertura de crédito, no âmbito do Programa de 

Regularização Extraordinário de Dividas do Estado (Resolução do Conselho de Ministros n.º 191-A/2008, de 27 de 

Novembro), até ao montante de 600.000,00 € (seiscentos mil euros), pelo prazo global de 10 anos, documento que 

se dá aqui como inteiramente reproduzido e fica cópia arquivada no presente Livro de Actas, e que é complemento 

do contrato de empréstimo bancário com a Caixa Geral de Depósitos, aprovado em reunião de Câmara do dia 

27/03/2009. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o contrato de empréstimo, e autorizar o Sr. 

Presidente a outorgar o referido contrato. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

11 - DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 2008 – APROVAÇÃO – Presentes os Documentos de 



 

Prestação de Contas de 2007, que aqui se dão por integralmente reproduzidos, e se acham arquivados ficando 

disponíveis para consulta, quando forem solicitados. Os documentos foram elaborados de acordo com a Resolução 

n.º 4/2001 – 2ª Secção do Tribunal de Contas, com destaque para o seu Anexo I. De todos os documentos 

mencionados na mesma, não foram elaborados os n.ºs 20 (Subsídios Concedidos), 23 (Subsídios Obtidos) e 25 

(Activos de Rendimentos Variáveis), pelos seguintes motivos: --------------------------------------------------------------- 

• Os documentos 20 e 23, em virtude de não haver factos que se enquadrem neste item; ----------------- 

• Os documentos 25, em virtude da Câmara Municipal não ter activos desta espécie. --------------------- 

-------- Depois de analisados e discutidos, foram submetidos a votação, tendo sido aprovados, por unanimidade. ---- 

-------- Mais delibera, submeter os mesmos à aprovação da Assembleia Municipal. --------------------------------------- 

12 - 4ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2009 – 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 4ª alteração ao 

orçamento da despesa que apresenta tanto nos reforços como nas anulações, o montante de 45.500,00 €, 

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

13 - 4ª ALTERAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS PARA 2009 – 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 4ª 

alteração do plano plurianual de investimentos que apresenta nos reforços e nas anulações, o montante de 

45.500,00 €, 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. -------------------------------------------------------------------------------------- 

14 - 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 27/03/2009 a 

07/04/2009, cuja relação descriminada dos mesmos é dada aqui como inteiramente reproduzida e fica junto à 

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

15 – 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 - “CONCURSO PÚBLICO PARA A CONSTITUIÇÃO DE DIREITO DE SUPERFÍCIE SOBRE O 



 
 
 
 
 
 

 

TERRENO MUNICIPAL ASSOCIADO À OBRIGAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE AMPLIAÇÃO E 

REMODELAÇÃO DO EDIFÍCIO DOS PAÇOS DO CONCELHO, COM POSTERIOR 

ARRENDAMENTO PELA ENTIDADE ADJUDICANTE” – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, 

abrir “Concurso Público para a Constituição de Direito de Superfície Sobre o Terreno Municipal Associado à 

Obrigação de Construção de Ampliação e Remodelação do Edifício dos Paços do Concelho, com Posterior 

Arrendamento pela Entidade Adjudicante”, bem como aprovar o Programa de Procedimento, Caderno de Encargos 

e nomear o júri de procedimento que será constituído pelos seguintes elementos: ----------------------------------------- 

•••• Efectivos: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

− Presidente – Dr. Rui Miguel Rocha da Cruz, Presidente da Câmara Municipal de Vagos; ---------- 

− Vogal – Eng.º António Manuel Costa de Castro, Director Projecto Municipal; ----------------------- 

− Vogal – Eng.ª Isabel Maria Cruz Trindade, Chefe de Divisão de Obras Particulares. ---------------- 

•••• Vogais Suplentes: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

− Dr. Carlos Manuel Simões das Neves, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Vagos (substitui 

o Presidente do Júri nas suas faltas e impedimentos); ----------------------------------------------------- 

− Arq.º Pedro Jorge Pousa Ruano Castro, Chefe de Divisão de Obras Municipais. --------------------- 

•••• Assessores do Júri para a parte Jurídica: ---------------------------------------------------------------------------- 

− Gil Moreira dos Santos e Associados. ----------------------------------------------------------------------- 

•••• Assessores do Júri para a parte Económica: ------------------------------------------------------------------------ 

− Augusto Mateus e Associados. ------------------------------------------------------------------------------- 

•••• Assessores do Júri para a parte de Edificação: --------------------------------------------------------------------- 

− Paulo Valente Unipessoal, Lda. ------------------------------------------------------------------------------ 

-------- Mais delibera, por unanimidade, remeter o presente processo a apreciação e deliberação da Assembleia 

Municipal, quanto à autorização para constituição de direito de superfície sobre imóvel municipal. -------------------- 

2 - “CONSTRUÇÃO DE ARQUIVO / RECEPÇÃO / ABRIGO AUTOMÓVEL NO EDIFÍCIO DA 

CÂMARA MUNICIPAL” – PROC.º N.º 6.2.2-03/2007 – CONTA FINAL – Presente a conta final da obra 

mencionada em epígrafe. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Arquivo / Recepção / Abrigo Automóvel no Edifício da Câmara Municipal”. ---------------------------------------------- 

3 - “DRENAGENS DE ÁGUAS RESIDUAIS E PLUVIAIS DA ZONA SUL” – PROC.º N.º 6.2.2-08/2008 – 

PRORROGAÇÃO DE PRAZO – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, retirar o presente ponto da 

ordem de trabalhos, para reapreciação do Jurista, uma vez que chegou entretanto, nova documentação sobre o 

processo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 



 

4 - “ALCATROAMENTOS NO LUGAR DE VERGAS – SANTO ANDRÉ DE VAGOS” – RELATÓRIO 

TÉCNICO DE ANÁLISE DE PROPOSTAS – Presente o relatório técnico de análises de propostas, datado de 

30/09/2008. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, não adjudicar de acordo com o parecer da Comissão de 

Análise de Propostas, datado de 30/09/2008. ------------------------------------------------------------------------------------ 

C – OBRAS PARTICULARES 

1 - MARILIN DOMINGUES DOS SANTOS – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC.º N.º 91/08 – Presente o 

processo de informação prévia de que é requerente Marilin Domingues dos Santos, residente na Rua dos 

Lourenços, n.º 1, lugar de Canto de Calvão, freguesia de Calvão, que requer informação prévia sobre construção de 

moradia unifamiliar, anexos e muros, num terreno sito na Rua Luís de Camões, no referido lugar e freguesia. ------- 

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

técnica de 24/03/2009. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 - REGINA DE JESUS ERMIDA – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC.º N.º 1/09 – Presente o processo de 

informação prévia de que é requerente Regina de Jesus Ermida, residente na Rua Direita, n.º 183, lugar de Quintãs, 

Aveiro, que requer informação prévia sobre construção de moradia unifamiliar, num terreno sito no lugar de 

Salgueiro, freguesia de Soza. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

técnica de 01/04/2009. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3 - PRIMOS OLIVEIRA, LDA. – OBRAS PARTICULARES – PROC.º N.º 122/74 – Presente o processo de 

obras n.º 122/74, de que é requerente a firma Primos Oliveira, Lda., com sede no Largo Branco de Melo, Vila de 

Vagos, que requer licença para obras de instalação, alteração e ampliação de um estabelecimento de restauração e 

bebidas, sito na morada acima indicada. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, autorizar a requerente a executar obras de beneficiação e 

recuperação, alteração e ampliação do estabelecimento no imóvel existente, uma vez que, face às construções 

existentes desde 1959, a proposta que apresenta não agrava os índices estabelecidos para o local, pelo Plano de 

Pormenor do Bairro da Corredoura. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

4 - ANTÓNIO MANUEL DOS SANTOS VIEIRA – OBRAS PARTICULARES – PROC.º N.º 73/2006 – 

Presente o processo de obras n.º 73/2006, de que é requerente António Manuel dos Santos Vieira, residente na Rua 

das Agras, n.º65, freguesia de São Salvador, concelho de Ílhavo, tendo apresentado projecto para construção de 

moradia e muros, num terreno sito no lugar de Lavandeira, freguesia de Soza, vem requer nova licença de 

construção, pelo prazo de um ano. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, conceder a licença especial para construção da obra, 

porque tem interesse na conclusão da mesma, nas condições da informação técnica datada de 31/03/2009. ----------- 



 
 
 
 
 
 

 

5 - TONY MANUEL DOMINGUES DOS SANTOS – OBRAS PARTICULARES – PROC.º N.º 07/2005 – 

Presente o processo de obras n.º 07/2005, de que é requerente Tony Manuel Domingues dos Santos, residente na 

Rua 25 de Abril, n.º 26, lugar de Canto de Calvão, freguesia de Calvão, que requer licença administrativa, para 

construção de uma moradia, anexos e muros, num terreno sito na referida freguesia. ------------------------------------- 

-------- Tendo em consideração que o parecer jurídico se reporta a um alvará que nunca foi emitido, a Câmara 

Municipal delibera, por unanimidade, nos seguintes termos: ------------------------------------------------------------------ 

1. Aceitar a calendarização proposta pelo requerente para a construção da edificação licenciada, alterando de 

2 para 3 anos; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Notificar o requerente para no prazo de 15 seguidos, proceder ao levantamento do alvará respectiva 

apresentação de documentos, sob pena de caducidade do acto de licenciamento, ou seja, da caducidade do 

acto administrativo que deferiu o projecto requerido. ---------------------------------------------------------------- 

6 - SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE VAGOS – PROC.º N.º 224/82 – ISENÇÃO DE TAXAS – 

Presente o pedido formulado pela Santa Casa da Misericórdia de Vagos, com sede na Rua Padre Vicente Maria da 

Rocha, na Vila de Vagos, a solicitar, de acordo com o previsto na alínea a), do n.º 2, do artigo 87º do RMUE – 

Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação, a isenção do pagamento de taxas. -------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, autorizar a isenção do pagamento de taxas, conforme o 

previsto no Regulamento Municipal em vigor, à Santa Casa da Misericórdia de Vagos. ---------------------------------- 

7 - EDUARDO DA COSTA DE OLIVEIRA – CONSTRUÇÃO EM PARCELA A DESTACAR – PROC.º 

N.º 17/08 – Presente o processo de construção em parcela a destacar de que é requerente Eduardo da Costa de 

Oliveira, residente na Estrada Nacional 109, n.º 82, lugar e freguesia de Santo André de Vagos, que requer a 

desanexação duma parcela de terreno em área urbana, sito no referido lugar e freguesia. -------------------------------- 

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

informação técnica de 19/03/2009. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

8 - LEONOR DAS NEVES SESTA – LOTEAMENTO URBANO – PROC.º N.º 22/88 – Presente o processo 

de loteamento urbano de que é requerente Leonor das Neves Sesta, com residência na Urbanização Vale de Mouro, 

lote n.º 1, Oliveira do Bairro, que requer alteração do processo de loteamento n.º 26/88, processo de obra n.º 22/88, 

num terreno sito no lugar e freguesia de Santa Catarina. ----------------------------------------------------------------------- 

-------- Quanto ao pedido da requerente, a Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar a alteração do 

processo de loteamento n.º 26/88, nas condições da informação técnica datada de 13/03/2009 e da informação 

jurídica datada de 23/03/2009, quanto ao lote n.º 3. ---------------------------------------------------------------------------- 

-------- Mais delibera, por unanimidade, notificar o proprietário dos lotes n.º 1 e 2, para no prazo de 90 dias 

seguidos apresentar pedido de alteração de alvará de loteamento aos seus lotes, e para conformar a construção 



 

existente com o alvará de loteamento e posteriormente legalizar a edificação existente, uma vez que, a mesma não 

cumpriu a licença emitida, nos termos e consequências que são apontadas no parecer jurídico, datado de 

23/03/2009. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9 - ANTÓNIO FERREIRA VALENTE E OUTROS – LOTEAMENTO URBANO – PROC.º N.º 17/86 – 

Presente o processo de loteamento, de que é requerente António Ferreira Valente, residente na Avenida João 

Grave, n.º 330, em Vagos, e outros, a solicitarem a alteração ao lote n.º 3, do alvará de loteamento n.º 23/86. -------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar a alteração ao lote n.º 3, do alvará de loteamento 

n.º 23/86. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

10 - ARCANJO MIGUEL CAPELA – LOTEAMENTO URBANO – PROC.º N.º 40/85 – Presente o processo 

de loteamento, de que é requerente Arcanjo Miguel Capela, residente na Rua D. Nuno Alvares Pereira, n.º 70, lugar 

de Lombomeão, freguesia de Vagos, que requer a alteração ao lote n.º 1, do loteamento n.º 2/86, sito no referido 

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

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar a alteração ao loteamento n.º 2/86, com referência 

ao lote n.º 1, nas condições da informação técnica datada de 05/02/2009, e face ao parecer jurídico datado de 

01/04/2009. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11 - COMISSÃO DE APOIO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO DE SANTA CATARINA – PROC.º N.º 

117/2003 – ISENÇÃO DE TAXAS – Presente o pedido formulado pela Comissão de Apoio Social e 

Desenvolvimento de Santa Catarina, a solicitar, de acordo com o previsto na alínea a), do n.º 1, do artigo 87º do 

RMUE – Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação, a isenção do pagamento de taxas. -------------------- 

-------- A Câmara Municipal, delibera, por unanimidade, isentar a Instituição do pagamento de taxas, conforme o 

previsto no Regulamento Municipal em vigor. ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

PAGAMENTOS DE PREJUÍZOS – Presente o oficio de Ana Raquel Jorge Feiteira, residente no Bairro de S. 

João, n.º 46, na vila de Vagos, que no seguimento da sua reclamação sobre danos verificados nos vidros da sua 

habitação, solicita à Câmara Municipal, o resultado da análise efectuada, a uma amostra de vidro retirada, em Maio 

de 2008, quando o Sr. Vereador Fernando Ferreira Capela se deslocou à sua residência para verificar as queixas 

apresentadas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, notificar a requerente para juntar ao processo, os 

resultados da análise que mandou efectuar, conforme refere na sua exposição, é que se a mesma atesta que os 

danos nos vidros foram provocados por ácidos ou produtos com elevado teor de acidez, fica provado aquilo que 

requer à Câmara Municipal, podendo a mesma deliberar indemnizar esses danos. ---------------------------------------- 

D – DIVERSOS 

1 - ASSOCIAÇÃO DE TÉNIS DE MESA DE AVEIRO – VOTO DE LOUVOR – Presente o oficio da 



 
 
 
 
 
 

 

Associação de Ténis de Mesa de Aveiro, nº 14-2008/09, datado de 30/03/2009, a informar, que foi aprovado um 

voto de “Louvor e Agradecimento” à Câmara Municipal de Vagos, pelos serviços prestados à causa do Ténis de 

Mesa do Distrito de Aveiro, durante o ano de 2008. ---------------------------------------------------------------------------- 

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

2 - ANMP – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES – SEGUNDA AVALIAÇÃO 

DE PRÉDIOS URBANOS (CÓDIGO DO IMI) – Presente o ofício circular n.º CIR:31/2009-AG, da ANMP – 

Associação Nacional de Municípios Portugueses, datado de 17/03/2009, dando conhecimento que a Lei do 

Orçamento de Estado 2009, veio introduzir diversas alterações na forma de proceder às segundas avaliações de 

prédios urbanos, salientando-se a inclusão de um vogal nomeado pela Câmara Municipal na comissão avaliadora 

para segundas avaliações, de acordo com a nova redacção do n.º 2 do art.º 76º do Código do IMI (introduzida pelo 

art.º 93º da Lei do OE/2009) . ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- 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 - ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL E CULTURAL DE SANTO ANDRÉ DE VAGOS – 

CONSTRUÇÃO DO CENTRO SOCIAL – CANDIDATURA AO POPH/QREN – A Câmara Municipal 

delibera, por unanimidade, reconhecer de Interesse Público a construção do Centro Social e respectivas valências 

pela Associação na Freguesia de Santo André de Vagos, tendo em consideração que a mesma tem desenvolvido 

meritoriamente algumas valências sociais em edifícios dispersos, não tendo sede própria para agrupar e porque da 

sua construção resultará uma resposta global ao nível da Freguesia na área social. ---------------------------------------- 

-------- Mais delibera, unanimemente, financiar a construção do Imóvel em 50 % da parte não financiada até ao 

montante máximo de 250.000,00 € (duzentos e cinquenta mil euros). ------------------------------------------------------- 

2 - SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE VAGOS – AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIO DESTINADO A 

REISNTALAÇÃO DO LAR DE IDOSOS – CANDIDATURA AO POPH/QREN – A Câmara Municipal 

delibera, por unanimidade, reconhecer de Interesse Público Municipal, a ampliação das instalações do edifício da 

Santa Casa da Misericórdia de Vagos, para reinstalação do antigo Lar de Idosos, libertando o respectivo espaço, de 

forma a permitir a implementação futura de uma Unidade de Cuidados Continuados, completando a resposta social 

que a instituição já oferece e atendendo ao trabalho meritório que vem desenvolvendo em prol da Acção Social no 

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



 

-------- Mais delibera, unanimemente, apoiar financeiramente a construção da referida ampliação destinada à 

reinstalação do Lar de Idosos, até ao montante máximo de 250.000,00 € (duzentos e cinquenta mil euros). O 

montante da decisão será determinado em concreto após apresentação do valor da empreitada, montante de 

financiamento comunitário e receitas de exploração previstas. ---------------------------------------------------------------- 

3 - ASSOCIAÇÃO BOA-HORA – CONSTRUÇÃO DO LAR DE IDOSOS – CANDIDATURA AO 

POPH/QREN – Na sequência do ofício da Associação Boa-Hora, n.º 18/2009, datado de 10/03/2009, sobre a 

construção de um “Lar de Idosos”, delibera-se o seguinte: -------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, reconhecer de Interesse Público Municipal a construção do 

Lar de Idosos pela I.P.S.S., contemplando a resposta social de que a Freguesia da Boa-Hora carece. ------------------ 

-------- Mais delibera, unanimemente, apoiar financeiramente a construção do equipamento no valor de 50 % da 

parte não financiada até ao montante máximo de 250.000,00 € (duzentos e cinquenta mil euros). ---------------------- 

4 - CENTRO DE ACÇÃO SOCIAL DE COVÃO DO LOBO – OUTORGA DO PROTOCOLO DE APOIO 

FINANCEIRO À CONSTRUÇÃO DO CENTRO SOCIAL DA ASSOCIAÇÃO RELATIVA ÀS 

CANDIDATURAS APROVADAS EM SEDE DE PARES – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, na 

sequência das deliberações que tomou aquando das candidaturas da instituição ao Programa PARES, financiar no 

valor global de 126.374,00 € (cento e vinte e seis mil e trezentos e setenta e quatro euros), os equipamentos em 

construção (LAR de Idosos, Creche, SAD e CATL) e outorgar os presentes protocolos. --------------------------------- 

5 - FILARMÓNICA VAGUENSE – DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA – A Câmara Municipal 

delibera, por unanimidade, reconhecer de Interesse Público Municipal toda a actividade desenvolvida pela 

Associação ao longo de quase 150 anos de actividade, pela reputação local e nacional que alcançou, promovendo o 

nome do Município, pelo músicos que formou e maestros e directores que por ali passaram; pela produção artística 

que promoveu e continua a promover e pelos vários projectos musicais que oferece à juventude vaguense, 

assumindo desde há longos anos, o papel cimeiro na promoção da Cultura no Município. ------------------------------- 

-------- Assim a Câmara Municipal delibera, por justificado, o reconhecimento Público do mérito da Associação, 

sendo de inteira justiça que lhe seja atribuída a utilidade pública que requer. ----------------------------------------------- 

6 - PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO MUNICIPAL DA URBANIZAÇÃO E DA 

EDIFICAÇÃO – Presente a proposta de alteração ao “Regulamento Municipal da Urbanização e da Edificação” 

apresentada pelo Sr. Presidente da Câmara, datada de 07/04/2009, nos termos do aprovado pela Assembleia 

Municipal de Vagos, em sua sessão de 27/02/2009 (Plano Excepcional de Apoio a Família e Empresas), e que 

dispensou a sua ida para aprovação pela mesma Assembleia. ----------------------------------------------------------------- 

-------- A referida proposta contempla alterações aos artigos 86º (Cálculo da Taxa) e 92º (Âmbito de Aplicação) do 

regulamento acima mencionado. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar a proposta de alteração ao regulamento 



 
 
 
 
 
 

 

supramencionado, bem como, dispensar da consulta pública, uma vez que, as presentes alterações têm em vista 

beneficiar todos os munícipes e são excepcionais e temporárias e submeter a mesma a publicação em Diário da 

República. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7 - SUBSÍDIOS ATRIBUIR NO ÂMBITO DO AMBIENTE / ECO-ESCOLAS – Presente a proposta do Sr. 

Vice-Presidente Dr. Carlos Manuel Simões das Neves, datada de 05/04/2009, a propor a atribuição de um subsídio 

ao Colégio da Nossa Senhora da Apresentação de Calvão e à Associação Betel, com o objectivo de possibilitar 

acções no âmbito do Ambiente – Educação Ambiental, de acordo com os planos apresentados pelas instituições. --- 

-------- A Câmara delibera, por unanimidade, atribuir um subsídio no montante de 4.000,00 € (quatro mil euros) ao 

Colégio de Nossa Senhora da Apresentação de Calvão, e 2.000,00 € (dois mil euros) à Associação Betel, destinado 

ao desenvolvimento dos projectos na área Ambiental / ECO-Escolas. ------------------------------------------------------- 

--------- 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 dezanove horas e vinte e cinco minutos. ----------------------------------------------------------------------------- 


