
 
 
 
 
 
 

 

 

ACTA Nº 10/09 

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

2009 

 

--------- No dia 22 de Maio de 2009, 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 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: Faltou à presente reunião, a Sr.ª Vereadora, Dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha, 

por motivos profissionais. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, justificar a falta dada à presente reunião, pela Sr.ª 

Vereadora Dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha. -------------------------------------------------------------------------------- 

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

do dia 08 de Maio de 2009. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ORDEM DO DIA 

A – ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 

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

Maio de 2009, o qual acusa um saldo em dinheiro de 310.845,67 €. A Câmara Municipal dele tomou 

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

2 - LEGISLAÇÃO PUBLICADA –  

• Decreto-Lei n.º 119/2009, de 19 de Maio – Procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 397/97, de 27 

de Dezembro, que aprova o Regulamento que Estabelece as Condições de Segurança a Observar na 

Localização, Implantação, Concepção e Organização Funcional dos Espaços de Jogos e Recreio, 

Respectivo Equipamento e Superfície de Impacte. ------------------------------------------------------------------- 

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

Presente o ofício n.º 013.5.1213, da Guarda Nacional Republicana, Posto de Vagos, que remete o auto de notícia de 

contra ordenação n.º 02/PG-V/09, levantado contra a Sr.ª Fátima Regina Ribeiro Ferreira, residente na Rua da Alta 

Tensão, n.º 195, lugar e freguesia da Gafanha da Boa-Hora, exploradora do estabelecimento de Restauração e 

Bebidas, denominado “Café Iliana”, sito na Rua Principal, no referido lugar e freguesia, o mesmo encontrava-se a 

funcionar, sem que a mesma tivesse licença ou autorização de utilização, nem constituía titulo válido de abertura 



 

do estabelecimento na posse pelo respectivo explorador, nem comprovativo de ter efectuado a Declaração Prévia. - 

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

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

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

Presente o ofício n.º 013.5.1214, da Guarda Nacional Republicana, Posto de Vagos, que remete o auto de notícia de 

contra ordenação n.º 03/PG-V/09, levantado contra a Sr.ª Fátima Regina Ribeiro Ferreira, residente na Rua da Alta 

Tensão, n.º 195, lugar e freguesia da Gafanha da Boa-Hora, exploradora do estabelecimento de Restauração e 

Bebidas, denominado “Café Iliana”, sito na Rua Principal, no referido lugar e freguesia, o mesmo encontrava-se a 

funcionar com espectáculo de natureza artística denominada “karaoke”, sem que mesma tivesse o respectivo 

licenciamento Municipal, emitido pela Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

Presente o ofício n.º 159/09 EPNA, da Guarda Nacional Republicana, Equipa de Protecção da Natureza e 

Ambiente, que remete o auto de notícia de contra ordenação n.º 65/09, levantado contra o Sr. António da Silva 

Barros, residente no Largo da Árvore, n.º 1, lugar de Salgueiro, freguesia de Soza, por não proceder à gestão de 

combustível de um prédio rústico (mato, tojo, silvas e pequenos arbustos), sito na Rua da Capela (Beco do 

Sucateiro), no referido lugar e freguesia. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

Presente o ofício n.º 013.5.1423, da Guarda Nacional Republicana, Posto de Vagos, que remete o auto de notícia de 

contra ordenação n.º 05/PG-V/09, levantado contra o Sr. Armando de Oliveira, residente na Rua do Ergueiro, n.º 

18, lugar de Choca do Mar, freguesia de Calvão, explorador do estabelecimento de Restauração e Bebidas, 

denominado “Snack Bar Oliveira”, sito no referido lugar e freguesia, o mesmo encontrava-se a funcionar, sem que 

o mesmo tivesse efectuado a Declaração Prévia, apresentado à Câmara Municipal, com cópia à DGAE, no qual se 

responsabiliza que o estabelecimento em causa, cumpre todos os requisitos adequados ao exercício da respectiva 

actividade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

Presente o ofício n.º 013.5.1424, da Guarda Nacional Republicana, Posto de Vagos, que remete o auto de notícia de 

contra ordenação n.º 06/PG-V/09, levantado contra o Sr. Sérgio Assis de Almeida, residente na Rua do Pedro, n.º 



 
 
 
 
 
 

 

5, Gafanha da Encarnação, Ílhavo, explorador do estabelecimento de Restauração e Bebidas, denominado “Pau de 

Canela”, sito no na Rua Principal, lugar e freguesia de Ponte de Vagos, o mesmo encontrava-se a funcionar, sem 

que o mesmo tivesse efectuado a Declaração Prévia, apresentado à Câmara Municipal, com cópia à DGAE, no qual 

se responsabiliza que o estabelecimento em causa, cumpre todos os requisitos adequados ao exercício da respectiva 

actividade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

Presente o ofício n.º 013.5.1425, da Guarda Nacional Republicana, Posto de Vagos, que remete o auto de notícia de 

contra ordenação n.º 07/PG-V/09, levantado contra a Sr.ª Fernanda Dinis, residente na Rua do Comércio, n.º 34, 

lugar de Choca do Mar, freguesia de Calvão, exploradora do estabelecimento de Restauração e Bebidas, 

denominado “Fernanda Dinis”, no referido lugar e freguesia, o mesmo encontrava-se a funcionar, sem que o 

mesmo tivesse licença ou Autorização de Utilização, nem constituía titulo válido de abertura do estabelecimento na 

posse do respectivo Explorador, nem comprovativo de ter efectuado a Declaração Prévia, encontrava-se também 

em funcionamento, um Pronto a Vestir (venda de roupas), bem como, um Mini-Mercado, sem que as mesmas 

tivessem qualquer tipo de licenciamento. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

Presente o ofício n.º 013.5.1426, da Guarda Nacional Republicana, Posto de Vagos, que remete o auto de notícia de 

contra ordenação n.º 08/PG-V/09, levantado contra a Sr.ª Maria da Conceição de Jesus Lourenço, residente na Rua 

da Capela, lugar da Vigia, freguesia de Santo André de Vagos, exploradora do estabelecimento de Restauração e 

Bebidas, denominado “Café São João”, no referido lugar e freguesia, o mesmo encontrava-se a funcionar, sem que 

o mesmo tivesse licença ou Autorização de Utilização, nem constituía titulo válido de abertura do estabelecimento 

na posse do respectivo Explorador, nem comprovativo de ter efectuado a Declaração Prévia. --------------------------- 

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

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

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

Presente o ofício n.º 013.5.1422, da Guarda Nacional Republicana, Posto de Vagos, que remete o auto de notícia de 

contra ordenação n.º 04/PG-V/09, levantado contra o Sr. Paulo Filipe Marques Neto, residente na Rua do Desporto, 

n.º 13, lugar e freguesia de Ponte de Vagos, explorador do estabelecimento de Restauração e Bebidas, denominado 

“Vicius Bar”, no referido lugar e freguesia, o mesmo encontrava-se a funcionar, sem que o mesmo tivesse 



 

efectuado a Declaração Prévia, apresentado à Câmara Municipal, com cópia à DGAE, no qual se responsabiliza 

que o estabelecimento em causa, cumpre todos os requisitos adequados ao exercício da respectiva actividade. ------ 

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

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

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

Presente o ofício n.º 013.5.1427, da Guarda Nacional Republicana, Posto de Vagos, que remete o auto de notícia de 

contra ordenação n.º 09/PG-V/09, levantado contra o Sr. Paulo Filipe Marques Neto, residente na Rua do Desporto, 

n.º 13, lugar e freguesia de Ponte de Vagos, explorador do estabelecimento de Restauração e Bebidas, denominado 

“Vicius Bar”, no referido lugar e freguesia, o mesmo encontrava-se a funcionar, sem que o mesmo tivesse afixado 

em local visível o respectivo Horário de Funcionamento, não estando o mesmo afixado. -------------------------------- 

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

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

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

Presente o ofício n.º 013.5.1420, da Guarda Nacional Republicana, Posto de Vagos, que remete o auto de notícia de 

contra ordenação n.º 12/PG-V/09, levantado contra a Sr.ª Maria Teresa Anacleta, residente na Rua 4 de Outubro, 

n.º 113, lugar da Lomba, freguesia de Santo António de Vagos, é possuidora de Cartão Ambulante da Câmara 

Municipal de Vagos n.º 5/08, a mesma efectuava a respectiva venda em lugar fixo e não pelos lugares do seu 

trânsito, nem esta foi demarcada pela Câmara Municipal de Vagos, do qual autorizasse a mesma a efectuar a 

mesma venda, prejudicando dessa forma outros comerciantes que estão devidamente legalizados e autorizados pela 

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

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

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

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

Presente o ofício n.º 013.5.1421, da Guarda Nacional Republicana, Posto de Vagos, que remete o auto de notícia de 

contra ordenação n.º 13/PG-V/09, levantado contra a Sr.ª Maria Teresa Anacleta, residente na Rua 4 de Outubro, 

n.º 113, lugar da Lomba, freguesia de Santo António de Vagos, é possuidora de Cartão Ambulante da Câmara 

Municipal de Vagos n.º 5/08, a mesma efectuava a respectiva venda em lugar fixo e não pelos lugares do seu 

trânsito, nem esta foi demarcada pela Câmara Municipal de Vagos, do qual autorizasse a mesma a efectuar a 

mesma venda, prejudicando dessa forma outros comerciantes que estão devidamente legalizados e autorizados pela 

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

-------- Informa ainda, que a Sr.ª Maria Teresa Anacleta, é reincidente da infracção praticada, elaborado Auto 

Contra Ordenação n.º 12/PG-V/09, do dia 26/04/2009, a mesma tinha conhecimento que a prática desta constituía 

infracção. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 



 
 
 
 
 
 

 

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

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

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

Presente o ofício n.º 130/09 EPF, da Guarda Nacional Republicana, Equipa de Protecção Florestal, que remete o 

auto de notícia de contra ordenação n.º 53/09, levantado contra o Sr. Avelino de Jesus Martins, residente na Rua 4 

de Outubro, n.º 84, lugar da Lomba, freguesia de Santo António de Vagos, por ter mobilizado o solo, para proceder 

a uma plantação de eucaliptos, sem ter a necessária licença da Câmara Municipal, para alteração do relevo. --------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, remeter o auto de notícia para a CRRAC - Comissão 

Regional da Reserva Agrícola do Centro, por ser a entidade competente para a instrução do processo. ---------------- 

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

Presente o ofício n.º 013.5.1564, da Guarda Nacional Republicana, Posto de Vagos, que remete o auto de notícia de 

contra ordenação n.º 15/PG-V/09, levantado contra a Sr.ª Maria Conde, residente na Rua Principal, n.º 12-A, lugar 

da Gafanha da Vagueira, freguesia da Gafanha da Boa-Hora, por não proceder à gestão de combustível, numa faixa 

de 50m, à volta das edificações ali existentes, sito na Rua Principal junto n.º 17-B, no referido lugar e freguesia. --- 

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

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

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

Presente o ofício n.º 013.5.1562, da Guarda Nacional Republicana, Posto de Vagos, que remete o auto de notícia de 

contra ordenação n.º 14/PG-V/09, levantado contra o Sr. António Augusto Ribeiro, residente na Rua da Corga, n.º 

5, lugar da Lavandeira, freguesia de Soza, por não proceder à gestão de combustível, numa faixa de 50m, à volta 

das edificações ali existentes, sito na Rua dos Cabedelos, no referido lugar e freguesia. ---------------------------------- 

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

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

17 - DIRECÇÃO REGIONAL DA ECONOMIA DO CENTRO – DENUNCIA SOBRE EXPLORAÇÃO DE 

PEDREIRAS EM VALE DAS MAIAS, CONCELHO DE ÍLHAVO E VAGOS – Presente o ofício da DREC – 

Direcção Regional da Economia do Centro, datado de 15/04/2009, onde informa que na sequência da reunião 

conjunta tida em 05/03/2008, na qual participaram além da DREC, a CCDRC Centro, a ARH Centro, o Centro de 

Saúde de Ílhavo, a Câmara Municipal de Ílhavo e a Câmara Municipal de Aveiro, remete cópia do relatório 

resultante da acção desenvolvida, bem como, dos ofícios enviados às firmas e à ASAE. --------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal dele tomou conhecimento, e remete para efeitos de informação à Divisão de Obras 

Particulares, Divisão de Planeamento e Urbanismo e Divisão Jurídica. ----------------------------------------------------- 

18 - HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO – C. PAIXÃO, LDA. - Presente o 



 

pedido de C. Paixão, Lda., datado de 28/04/2008, a solicitar o horário excepcional para funcionamento do seu 

estabelecimento denominado “Snack-Bar Bifinho”, para estar aberto nos dias 29 de Maio a 3 de Junho de 2009, 

entre as 08,00 horas e as 02,00 horas. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, acatar a Decisão Judicial do Tribunal de Vagos, 

indeferindo o pedido da requerente, conforme a deliberação de Câmara do dia 23/05/2008. ----------------------------- 

19 - JUNTA DE FREGUESIA DE OUCA – ALDA NUNES BERNARDO E OUTROS – TERRENOS 

SITUADOS NA VÁRZEA – OUCA – Presente o ofício da Junta de Freguesia de Ouca, datado de 21/04/2009, a 

solicitar a intervenção da Câmara Municipal, na resolução do problema descrito nas páginas anexas ao ofício da 

Junta de Freguesia de Ouca. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, remeter o presente processo à entidade competente, ARH 

Centro – Administração da Região Hidrográfica do Centro I.P., para que tome as devidas medidas. ------------------- 

20 - SIADAP – MATRIZ AVALIADOR / AVALIADO – Presente a informação do Director do Projecto 

Municipal, Eng.º António Manuel Costa de Castro, datada de 29/04/2009, onde anexa para apreciação e aprovação 

da Câmara Municipal, a proposta de matriz avaliador / avaliado. ------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar a matriz avaliador / avaliado, com excepção do 

previsto para os Vereadores com Pelouro, devendo os mesmos ser apenas avaliadores e não avaliados. --------------- 

21 - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO RURAL E DAS PESCAS – GABINETE 

DO SECRETÁRIO DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DAS FLORESTAS – Presente o 

ofício do Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e das Pescas, Gabinete do Secretário de Estado do 

Desenvolvimento Rural e das Florestas, datado de 08/05/2009. -------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deu conhecimento ao Sr. Vereador da oposição Dr. Manuel Augusto da Silva Frade. -- 

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

AMPLIAÇÃO DO LAR RESIDÊNCIAL E CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIA AUTÓNOMA – 

PROTOCOLO – Presente a informação da CASDSC – Comissão de Apoio Social e Desenvolvimento de Santa 

Catarina, datado de 06/05/2009, a informar que foi aprovado o financiamento do Programa Pares à Ampliação do 

Lar Residencial e Construção de Residência Autónoma, pelo que solicita à Câmara Municipal, a assinatura do 

Protocolo com a Instituição. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

23 - GONÇALO RAMOS MARQUES FERRAZ – PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE – 

Presente a informação da Coordenadora Técnica, datada de 11/05/2009, na qual dá a conhecer que após notificado 

da intenção de indeferimento, referente ao pedido de indemnização solicitado pelo Sr. Gonçalo Ramos Marques 

Ferraz, residente na Praceta Dr. Fernando Moreira Lopes, n.º 1, Aveiro, o mesmo não deu qualquer resposta. ------- 



 
 
 
 
 
 

 

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

apresentou razões que mudassem os pressupostos que presidiram a intenção de indeferimento, mantendo-se, pois, 

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

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

24 - ISABEL CRISTINA MATOS DA ROCHA – PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO – Presente o ofício da Sr.ª 

Isabel Cristina Matos da Rocha, datado de 05/05/2009, residente na Rua dos Lamigueiros, n.º 522, Vagos, a 

reclamar o uso excessivo de cloro existente na água da rede pública na sua residência, pelo que solicita uma 

indemnização no valor de 200,00 € (duzentos euros), por prejuízos causados na roupa. ---------------------------------- 

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

porquanto face ao teor do parecer técnico, datado de 07/05/2009, não se vislumbra a responsabilidade da câmara 

Municipal nos danos ora peticionados. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Assim sendo, delibera ainda a Câmara Municipal, unanimemente, notificar a requerente para se pronunciar, 

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

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

AQUISIÇÃO DE TERRENO – RECTIFICAÇÃO DA DELIBERAÇÃO DO DIA 13/03/2009 – Em Reunião 

do dia 13 de Março passado, a Câmara Municipal deliberou por lapso, adquirir a Manuel João Ferreira e Mulher, 

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

freguesia de Calvão, quando o prédio rústico, está inscrito na matriz sob o n.º 4.909, pelo que delibera, por 

unanimidade, rectificar a referida deliberação, fazendo constar da mesma o seguinte: “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 4.909, 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)”. ---------------------------------------- 

26 - AGRIPINO DA ROCHA DOMINGUES – CEDÊNCIA DE PARCELA – Presente o ofício de Agripino da 

Rocha Domingues, datado de 05/05/2009, residente na Avenida João Grave, n.º 460, Vagos, a solicitar à Câmara 

Municipal, a cedência de uma parcela de terreno com 280 m2, que confina com a Travessa Padre Vicente Maria da 

Rocha, o qual fazia parte do seu artigo matricial rústico com o n.º 738, da freguesia de Vagos. ------------------------- 

-------- Solicita ainda, uma certidão de ocupação administrativa, para efeitos fiscais e registais, onde se declare a 

ocupação daquela área para alargamento da via e a redução da área do citado prédio. ------------------------------------ 

-------- Informa ainda que a cedência é feita nas seguintes condições: ------------------------------------------------------- 

1. A Câmara Municipal deverá aterrar, com inertes de qualidade, a frente do terreno, numa profundidade de 

15 metros, de modo a repor o acesso natural da via ao prédio; ----------------------------------------------------- 

2. Demanda uma indemnização no valor de 30,00 €/m2 (trinta euros por metro quadrado). ---------------------- 



 

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

determinar a área efectivamente ocupada pelo alargamento da Rua. --------------------------------------------------------- 

-------- Remeta-se aos Serviços de Topografia, para determinar a área ocupada com o alargamento da via em causa.  

27 - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS A ASSOCIAÇÕES CULTURAIS – Seguidamente a Câmara Municipal, 

delibera, por unanimidade atribuir às Associações abaixo indicadas, os seguintes subsídios, para o ano de 2009, nas 

seguintes condições: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. O pagamento dos subsídios atribuídos fica condicionado à apresentação de todos os documentos 

necessários nos termos do Regulamento de Atribuição de Subsídios em vigor; --------------------------------- 

2. Apresentação de certidões comprovativas da inexistência de dividas à Segurança Social e Finanças nos 

termos da legislação em vigor. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

•••• Associação Desportiva e Cultural de Santo André de Vagos – 2.500,00 € (dois mil e quinhentos 

euros); --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

•••• ARCO – Associação Recreativa e Cultural de Ouca – 3.000,00 € (três mil euros); --------------------- 

•••• Rancho Folclórico “Rosas Brancas” de Salgueiro – 6.800,00 € (seis mil e oitocentos euros); --------- 

•••• Grupo de Teatro “Perdidos e Achados” da Comissão de Apoio Social e Desenvolvimento de Santa 

Catarina – 1.500,00 € (mil e quinhentos euros). --------------------------------------------------------------- 

28 - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO A ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS – Seguidamente a Câmara Municipal, 

delibera, por unanimidade atribuir às Associações abaixo indicadas, os seguintes subsídios, para o ano de 2009, nas 

seguintes condições: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. O pagamento dos subsídios atribuídos fica condicionado à apresentação de todos os documentos 

necessários nos termos do Regulamento de Atribuição de Subsídios em vigor; --------------------------------- 

2. Apresentação de certidões comprovativas da inexistência de dividas à Segurança Social e Finanças nos 

termos da legislação em vigor. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

•••• Associação Cultural e Recreativa de Santa Catarina – 1.000,00 € (mil euros); -------------------------- 

•••• Associação de Ténis de Mesa de Aveiro – 2.000,00 € (dois mil euros); ---------------------------------- 

•••• F.C.B. – Futebol Clube do Boco – 1.000,00 € (mil euros); ------------------------------------------------- 

•••• ACRAL – Associação Cultural e Recreativa Amigos da Lavandeira - 1.000,00 € (mil euros); ------- 

•••• A.D.C.S. – Associação Desportiva e Cultural Sosense – 9.000,00 € (nove mil euros); ----------------- 

•••• Clube de Pesca desportiva de Calvão – 2.000,00 € (dois mil euros). -------------------------------------- 

29 - FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE FUTEBOL / ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DE AVEIRO – 

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO – Presente o ofício da Federação Portuguesa de Futebol, datado de 13/05/2009, a 

solicitar um subsídio no valor de 5.000,00 € (cinco mil euros), destinado à Organização da Final da Taça de 

Portugal de Futsal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 
 
 
 
 
 

 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 5.000,00 € (cinco mil 

euros), à Federação Portuguesa de Futebol / Associação de Futebol de Aveiro, destinado à Organização da Final da 

Taça de Portugal de Futsal. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

30 - SOFISA – SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S.A. – AQUISIÇÃO DE TERRENOS – A Câmara Municipal 

delibera, por unanimidade, adquirir à firma Sofisa – Sociedade Imobiliária, S.A., com sede na Rua Gustavo 

Ferreira Pinto Basto, n.º 17, Galerias José Estêvão, bloco C, 1º V, freguesia da Glória, Aveiro, os prédios abaixo 

mencionados, destinados a aberturas de estradas, arruamentos e zonas verdes, pelo preço global de 100.000,00 € 

(cem mil euros): ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

•••• Prédio rústico, inscrito na matriz sob o n.º 143, sito na freguesia de Vagos; ---------------------------------- 

•••• Prédio rústico, inscrito na matriz sob o n.º 144, sito na freguesia de Vagos; ---------------------------------- 

•••• Prédio rústico, inscrito na matriz sob o n.º 142, sito na freguesia de Vagos; ---------------------------------- 

•••• Prédio rústico, inscrito na matriz sob o n.º 146, sito na freguesia de Vagos. ----------------------------------- 

31 - REFORMA DAS DELIBERAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS DE 12/02/1993, DE 

14/02/2000 E DE 28/08/2008 – AUTORIZAÇÃO PARA A CRIAÇÃO DO QUADRO DE LOTES DA ZONA 

INDUSTRIAL DE VAGOS – Presente a proposta do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vagos, datada de 

20/05/2009, que a seguir se transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- “Considerando que no momento da criação da Zona Industrial de Vagos, doravante designada por ZIV, a 

Câmara Municipal não criou ou definiu, formalmente, um quadro de lotes correspondente ao mapa de parcelas que 

constitui o Plano Pormenor da ZIV. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Considerando que a publicação em Diário da Republica do Regulamento do Plano Pormenor da ZIV (DR II 

Série nº 256, em 2 de Novembro de 1993) fazia referência, indevidamente, a lotes e não a parcelas, sem que para o 

efeito a Câmara Municipal tivesse realizado qualquer operação de loteamento para a área correspondente ao Plano 

Pormenor. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Considerando que o Plano Pormenor da ZIV, para efeitos registais, foi registado na Conservatória do 

Registo Predial de Vagos (inscrição F-1 AP. 06/140694) como Plano Pormenor, com a menção específica de 

autorização de constituição de lotes, correspondentes aos definidos no mapa de parcelas do respectivo plano, sem 

que tenha existido a prévia formalização de um quadro de lotes ou operação de loteamento da responsabilidade da 

Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- Considerando que a constituição de lotes publicada no DR II Série nº 256, em 2 de Novembro de 1993 e 

registada na Conservatória do Registo Predial de Vagos sob a inscrição F1 AP 06/240694, não foi acompanhada de 

prévia e necessária operação de loteamento, sendo que tal irregularidade carece de suprimento por parte da 

entidade com competência para a realização da referida operação urbanística, designadamente a Câmara Municipal 



 

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

-------- Considerando que a existência de Plano Pormenor para uma determinada área não implica a automática 

constituição de lotes e respectivo alvará de loteamento correspondente ao mapa de parcelas proposto no respectivo 

Plano Pormenor, sendo que tal procedimento deveria ter sido desencadeado pela Câmara Municipal. ----------------- 

-------- Considerando que o Quadro de Lotes (DR II Série nº 256 de 2 de Novembro de 1993) e Mapa de Parcelas 

(DR I-B Série nº 126 de 31 de Maio de 2001) do Plano Pormenor da ZIV definia parâmetros urbanísticos 

específicos, como afastamentos, áreas de cada lote, percentagem de ocupação e a altura máxima permitida para 

cada parcela, assim como também estabelecia área arborizada, zona de protecção e áreas de equipamentos. ---------- 

-------- Considerando que a operação urbanística de loteamento é um dos instrumentos de gestão territorial próprio 

e adequado para a concretização de um Plano Pormenor. ---------------------------------------------------------------------- 

-------- Considerando que é da competência da Câmara Municipal a criação e aprovação de operações de 

loteamento e respectivo quadro de lotes e suas alterações. --------------------------------------------------------------------- 

-------- Desta forma, propõe-se que as deliberações supra identificadas passem ter a seguinte redacção: --------------- 

-------- Deliberação da Câmara Municipal de Vagos de 12 de Fevereiro de 1993 – PROPOSTAS E OUTRAS 

DELIBERAÇÕES – PONTO 45 – APROVAÇÃO DO PLANO DE PORMENOR DA ZONA INDUSTRIAL DE 

VAGOS. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Presente a proposta de Plano Pormenor da Zona Industrial de Vagos, a Câmara Municipal delibera, por 

unanimidade, aprovar a constituição de 123 lotes de acordo com o Quadro de Lotes e Mapa de Parcelas constante 

da proposta do Plano Pormenor da Zona Industrial de Vagos, na condição de o mesmo ser aprovado pela 

Assembleia Municipal de Vagos, ratificado pelo Conselho de Ministros e publicado em Diário da República. ------- 

-------- Mais delibera submeter a proposta de Plano Pormenor da Zona Industrial de Vagos a discussão e 

aprovação da Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Deliberação da Câmara Municipal de Vagos de 14 de Fevereiro de 2000 – D – ASSUNTOS DIVERSOS 

– PONTO 2 – PLANO DE PORMENOR DA ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS – REVISÃO. ---------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar a constituição de mais 21 lotes (122, 124 a 144), 

passando o loteamento da ZIV a ser constituído por 144 lotes, conforme proposta do novo quadro de lotes 

constante da proposta de revisão do Plano Pormenor da Zona Industrial de Vagos, na condição de a mesma ser 

aprovada pela Assembleia Municipal, ratificada pelo Conselho de Ministros e publicada em Diário da República.  

-------- Mais se delibera, e no seguimento do anteriormente deliberado em reunião Camarária de 16.12.99, propor 

à Assembleia Municipal a aprovação da Revisão do Plano Pormenor da Zona Industrial de Vagos. ------------------ 

-------- Deliberação da Câmara Municipal de Vagos de 28 de Agosto de 2008 – C – OBRAS PARTICULARES – 

PONTO 2 – ALTERAÇÃO SIMPLIFICADA DO PLANO DE PORMENOR DA ZONA INDUSTRIAL DE 

VAGOS – APROVAÇÃO. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 
 
 
 
 
 

 

-------- Presente a informação técnica da Divisão de Planeamento Urbanístico datada de 17/08/2008, dando a 

conhecer que não foi apresentada qualquer participação no período de publicitação e divulgação da proposta de 

“Alteração Simplificada ao Plano Pormenor da Zona Industrial de Vagos”. ---------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, alterar a área dos lotes 143 e 144 da Zona Industrial de 

Vagos, conforme previsto na proposta de “Alteração Simplificada ao Plano Pormenor da Zona Industrial de 

Vagos” na condição de a mesma ser aprovada pela Assembleia Municipal e publicada em Diário da república. --- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, remeter a referida alteração à Assembleia Municipal 

para discussão e aprovação”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, reformar aquelas deliberações nos termos propostos. ----- 

2. Mais delibera a Câmara Municipal, ordenar que a Divisão de Planeamento e Urbanismo acompanhe a 

presente deliberação com a criação de Alvará de Loteamento que tutele a operação urbanística de 

loteamento em causa, nos termos definidos pelo quadro de lotes e mapa de parcela, aprovados e 

publicados, assim como registados na Conservatória de Registo Predial de Vagos. ---------------------------- 

32 - ESTATUTO REMUNERATÓRIO – ANTÓNIO MANUEL COSTA DE CASTRO – RATIFICAÇÃO – 

Presente o requerimento do técnico superior, Eng.º António Manuel Costa de Castro, a exercer em comissão de 

serviço o lugar de Director de Projecto Municipal (dirigente intermédio de 1º grau), que requer o processamento do 

seu vencimento base de técnico superior, o presente pedido é efectuado ao abrigo do n.º 3, do artigo 31º da Lei n.º 

2/2004, de 15 de Janeiro, com redacção dada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto. ------------------------------------- 

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

de 20/05/2009. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

33 - 6ª 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 6ª alteração ao 

orçamento da despesa que apresenta tanto nos reforços como nas anulações, o montante de 208.000,00 €, 

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

34 - 5ª 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 5ª 

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



 

80.000,00 €, documento constituído por 2 folhas, 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. -------------------------------------------------------------------------------------- 

35 - DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS – A Câmara Municipal tomou conhecimento dos despachos 

efectuados no âmbito das Obras Particulares e na Secção da Secretaria Geral e Actas, no período de 08/05/2009 a 

21/05/2009, cuja relação descriminada dos mesmos é dada aqui como inteiramente reproduzida e fica junto à 

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

36 – 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 - PROJECTO DO CENTRO ESCOLAR DE VAGOS – MINUTA DO CONTRATO – RATIFICAÇÃO – 

Presente a Minuta do Contrato do “Projecto do Centro Escolar de Vagos”. ------------------------------------------------- 

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

15/05/2009, que aprovou a minuta do referido contrato. ----------------------------------------------------------------------- 

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

CÂMARA MUNICIPAL” – PROC.º N.º 6.2.2-03/2007 – REDUÇÃO DA GARANTIA – Presente a 

informação técnica datada de 08/05/2009, a informar que o empreiteiro da obra mencionada em epígrafe, veio 

solicitar a redução da garantia bancária apresentada sobre o valor do contrato em virtude de trabalhos não 

realizados. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Informa ainda que o valor do contrato foi de 106.905,67 € (cento e seis mil novecentos e cinco euros e 

sessenta e sete cêntimos), tendo sido a garantia bancária do Banco Comercial Português nº 125-02-1255507 de 

23//10/2007, no valor de 10 % dos mesmos ou seja 10.690,57 € (dez mil seiscentos e noventa euros e cinquenta e 

sete cêntimos). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- Tendo terminada a empreitada e dado que o valor dos trabalhos contratuais realizados somou 59.487,03 € 

(cinquenta e nove mil quatrocentos e oitenta e sete euros e três cêntimos), a redução pretendida implicará uma 

garantia de 5.948,70 € (cinco mil novecentos e quarenta e oito euros e setenta cêntimos). ------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, autorizar reduzir o valor da Garantia Bancária, de acordo 

com a informação técnica, datada de 08/05/2009. ------------------------------------------------------------------------------- 

3 - “ETAR DE SALGUEIRO” – PROC.º 6.2.2-06/2007 – AUTO DE RECEPÇÃO PROVISÓRIA E CONTA 

FINAL – Presente o auto de recepção provisória e a conta final da obra mencionada em epígrafe. --------------------- 

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

empreitada de “Etar de Salgueiro”. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 



 
 
 
 
 
 

 

4 - “BENEFICIAÇÃO DA ESTRADA PRINCIPAL NO TABUAÇO – 2ª FASE – OUCA” – AUTO DE 

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

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

“Beneficiação da Estrada Principal no Tabuaço – 2ª Fase - Ouca”. ---------------------------------------------------------- 

5 - “REPARAÇÃO DA ESTRADA LAVANDEIRA – SOZA” – AUTO DE RECEPÇÃO DEFINITIVA – 

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

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

“Reparação da Estrada Lavandeira - Soza”. -------------------------------------------------------------------------------------- 

6 – EDP – PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DE CONTRATOS EM ALGUMAS INSTALAÇÕES – Presente a 

informação técnica datada de 17/04/2009, a informar que no dia 02/04/2009, foi realizada uma reunião entre a 

Câmara Municipal de Vagos, e a EDP Corporate, tendo sido apresentada a proposta de revisão dos contratos das 

instalações pertencentes ao Município que possuem contratos em Média Tensão (MT) e Baixa Tensão Especial 

(BTE). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Informa ainda, que a EDP Corporate, apresenta um estudo em que alteração de contrato, nas instalações 

possíveis de abranger pelas suas características (MT e BTE), resultam numa poupança de cerca de 3 % nos 

encargos de energia eléctrica, estimados em 3.550,00 € (três mil quinhentos e cinquenta euros) anuais. --------------- 

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

Câmara Dr. Rui Miguel Rocha da Cruz, a outorgar os referidos contratos. ------------------------------------------------- 

C – OBRAS PARTICULARES 

1 - COMISSÃO DE APOIO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO DE SANTA CATARINA – 

INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC.º N.º 4/09 – RATIFICAÇÃO – Presente o processo de informação prévia, 

de que é requerente a Comissão de Apoio Social e Desenvolvimento de Santa Catarina, com sede na Rua Social, 

lugar e freguesia de Santa Catarina, que requer informação prévia sobre construção de edifício para Lar de Idosos e 

Centro de Convívio, no referido lugar e freguesia. ------------------------------------------------------------------------------ 

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

Miguel Rocha da Cruz, datado de 13/05/2009, que aprovou a informação prévia, e isentar a Comissão de Apoio 

Social e Desenvolvimento de Santa Catarina do pagamento de taxas, nos termos da alínea a), do n.º 2, do artigo 

87º, do RMUE. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 - CLÁUDIA JESUS LOPES – CONSTRUÇÃO EM PARCELA A DESTACAR – PROC.º N.º 20/08 – 

Presente o processo de destaque nº 20/08 de que é requerente Cláudia Jesus Lopes, residente na Rua das Azenhas, 

n.º 57, lugar e freguesia de Ponte de Vagos, que requer a emissão de certidão de destaque de uma parcela de 

terreno para construção, a efectuar num terreno sito na Rua das Azenhas, no referido lugar e freguesia. --------------- 



 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o processo de destaque, de acordo com informação 

técnica datada de 28/04/2009. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3 - ALBERTO FERREIRA E MANUEL FERREIRA – CONSTRUÇÃO EM PARCELA A DESTACAR – 

PROC.º N.º 4/09 – Presente o processo de destaque nº 4/09 de que são requerentes Alberto Ferreira, residente na 

Rua das Flores, n.º 9, lugar de Canto de Calvão, freguesia de Calvão e, Manuel Ferreira, Residente na Rua 

Marquês de Pombal, n.º 89, Cantanhede, que requer a desanexação de uma parcela de terreno em área urbana, sito 

no lugar de Parada de Cima, freguesia de Fonte de Angeão. ------------------------------------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o processo de destaque, de acordo com informação 

técnica datada de 29/04/2009. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

4 - MÁRIO PAULO MARQUES – OBRAS PARTICULARES – PROC.º N.º 141/2008 – RATIFICAÇÃO – 

Presente o processo de obras n.º 141/2008, de que é requerente Mário Paulo Marques, residente na Rua das Quintas 

n.º 5, lugar de Rio Tinto, freguesia de Ouca, que requer licença para obras de construção de uma moradia 

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

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

de 06/02/2009, que autorizou a implantação do edifício proposto pelo requerente. ---------------------------------------- 

-------- Mais delibera, unanimemente, notificar os confinantes a Nascente e Sul, para se pronunciarem sobre o 

alinhamento proposto, quanto à servidão / caminho, existente a Sul do prédio do requerente. --------------------------- 

5 - INARCE – EXPLORAÇÃO DE ARGILA, S.A. – DECLARAÇÃO DE RECONHECIMENTO 

PÚBLICO – Presente o ofício da firma INARCE – Exploração de Argila, S.A., datado de 11/03/2009, com sede 

na Avenida Abílio Pereira Pinto, Apartado 197, Oliveira do Bairro, a solicitar à Câmara Municipal a Emissão de 

Reconhecimento de Interesse Público Municipal, ao “Projecto de Exploração da Pedreira de Ouca”, freguesia de 

Ouca, dado a poligonal da pedreira a licenciar se posicionar em REN (Reserva Ecológica Nacional). ----------------- 

-------- Tendo em consideração o previsto na Lei n.º 166/2008, de 22 de Agosto, na Portaria n.º 1356/2008, de 28 

de Novembro e Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de Março, que estabelecem os usos compatíveis nas áreas de REN e 

RAN e respectivas condições para o licenciamento, onde se estipula o reconhecimento prévio do Interesse Público 

Municipal, e verificando-se que: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. A localização e pretensão requerente se acha devidamente enquadrada no Plano Director Municipal de 

Vagos; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Devidamente regulamentado no seu artigo 30º e seguintes do respectivo regulamento. E porquanto em 

sede de definição dos espaços de exploração mineira os mesmos foram previamente qualificados e ao 

reconhecido interesse face da existência do recurso geológico em quantidade e qualidade e da sua 

importância no contexto da economia regional. ---------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, remeter o presente processo pedido e submeter à discussão 



 
 
 
 
 
 

 

da Assembleia Municipal de Vagos, para efeitos de reconhecimento de Interesse Público Municipal. ----------------- 

6 - ALCIDES SANTOS – QUEIXA (RUÍDO - SINO) – CAPELA DA GÂNDARA/FONTE DE ANGEÃO – 

Presente o ofício de Alcides dos Santos, datado de 12/05/2009, residente na Rua da Liberdade, n.º 79, lugar da 

Gândara, freguesia de Fonte de Angeão, onde remete a decisão da providência cautelar, o relatório de avaliação de 

ruído ambiental e três documentos que justificam o procedimento criminal por crime de desobediência, que está a 

decorrer no Ministério Público. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, notificar a Fábrica da Igreja da Freguesia de Fonte de 

Angeão e a Comissão da Capela da Gândara, para dar pleno cumprimento à Decisão do Tribunal Judicial da 

Comarca de Vagos, que determinou a adopção de medidas tendentes a restringir e, regular a propagação de sons 

promovida pelos sinos e respectiva aparelhagem de som da Capela da Gândara, convidando aquelas entidades a 

suspender a utilização da aparelhagem de som, até transito em julgado de decisão judicial, que decida sobre o 

presente litigio. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7 - JOSÉ MANUEL ALMEIDA TORRÃO – RECLAMAÇÃO – PROC.º N.º 02384/09 – Presente o ofício de 

José Manuel Almeida Torrão. Datado de 18/03/2009, com residência na Rua Dr. João Graça, n.º 451, Vagos, onde 

anexa cópia da carta que remeteu para as Estradas de Portugal, S.A. -------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal tomou conhecimento e delibera, por unanimidade, solicitar à Estradas de Portugal, 

S.A., que tome com carácter de urgência, as medidas adequadas para suprimir os danos que causou na propriedade 

do requerente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

D – DIVERSOS 

1 - ANPC – AUTORIDADE NACIONAL DE PROTECÇÃO CIVIL – DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO 

DA EIP DE VAGOS – Presente o ofício da ANPC – Autoridade Nacional de Protecção Civil, datado de 

07/05/2009, a informar que na sequência do Protocolo celebrado entre a ANPC, a ANMP – Associação Nacional 

de Municípios Portugueses e a Liga dos Bombeiros Portugueses, foi homologada a selecção das candidaturas 

referentes à Equipa de Intervenção Permanente da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vagos. - 

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

2 - JAMILA MADEIRA – COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS – Presente o e-mail da Sr.ª 

Deputada do Parlamento Europeu, Jamila Madeira, datado de 08/05/2009, que remete o seguinte: --------------------- 

•••• Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho e ao Tribunal de Contas – relatório 

sobre a aplicação do plano de acção para reforçar o papel de supervisão da Comissão no âmbito da 

gestão partilhada de acções estruturais; ------------------------------------------------------------------------------ 

•••• Documento de Trabalho da Comissão – Reduzir os Encargos Administrativos na União Europeia; ------- 

•••• Comunicação da Comissão ao Conselho – Evolução tecnológica no domínio da facturação electrónica, 



 

e medidas destinadas a uma maior simplificação, modernização e harmonização das regras de facturação 

do IVA; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

•••• Proposta de Directiva do Conselho, que altera a Directiva 2006/112/CE, relativa ao sistema comum do 

imposto sobre o valor acrescentado no que respeita às regras em matéria de facturação; -------------------- 

•••• Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e Social 

Europeu e ao Comité das Regiões – Acompanhamento dos resultados para os consumidores no mercado 

único, segunda edição do painel de avaliação dos mercados de consumo; -------------------------------------- 

•••• Recomendação do Conselho, relativa à actualização de 2009 das Orientações Gerais para as Políticas 

Económicas dos Estados-Membros da Comunidade e à aplicação das políticas de emprego dos Estados-

Membros. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

3 - ANMP – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES – PROJECTO DE 

DECRETO-LEI QUE TRANSPÕE A DIRECTIVA INSPIRE – Presente o ofício da ANMP – Associação 

Nacional de Municípios Portugueses, datado de 22/04/2009, a remeter o Projecto de Decreto-Lei que transpõe para 

a Ordem Jurídica Interna, a Directiva n.º 2007/2/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de Março de 

2007, que estabelece a Infra-Estrutura de Informação Geográfica na Comunidade Europeia (INSPIRE). -------------- 

-------- 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 - JUNTA DE FREGUESIA DE SOZA – CAPELA MORTUÁRIA DO FONTÃO – ATRIBUIÇÃO DE 

SUBSÍDIO – Presente o ofício da Junta de Freguesia de Soza, datado de 18/05/2009, a solicitar à Câmara 

Municipal a atribuição de um subsídio no montante de 15.000,00 € (quinze mil euros), destinado às obras da 

Capela Mortuária do Fontão. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

montante de 15.000,00 € (quinze mil euros), destinado às obras da Capela Mortuária do Fontão. ----------------------- 

2 - CÉSAR SARABANDO E OUTROS – CORTE DE MATOS, ÁRVORES E REBAIXAMENTO DE 

SOLOS – Presente o ofício de César Sarabando e outros, a informar que a operação refere-se ao movimento de 

solos de rebaixamento de terreno da parcela em causa para os níveis das cotas adjacentes com a finalidade de uso 

agrícola e aproveitamento de inertes. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Informa ainda, que o movimento de solos será faseado, proporcionalmente por um período de sete anos, tal 



 
 
 
 
 
 

 

como a desmatação, decapagem e remoção de cepos. -------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal face ao exposto e tendo em consideração que nos termos do artigo 50º do RMUE, que 

prevê e autoriza a movimentação de solos e respectivas condições, se exija nos termos do seu n.º 2 alínea e), uma 

calendarização para a realização dos respectivos trabalhos, por consequência se alcança a necessidade de os fasear, 

conforme o proposto pelo requerente anualmente. Ora consequências do faseamento anual onde são definidos os 

volumes que se pretendem movimentar / aproveitar facilmente se conclui, que é viável a pretensão do requerente 

em pagar apenas, anualmente, as taxas por conta da actividade que nesse período desenvolve. ------------------------- 

-------- Assim a Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o faseamento proposto pelos requerentes, 

com consequências no pagamento das taxas devidas, nas seguintes condições: -------------------------------------------- 

1. Com exclusão da taxa inicial, paga no momento da emissão de alvará, as taxas subsequentes dever ser 

pagas no mês de Janeiro de cada ano; ---------------------------------------------------------------------------------- 

2. Sempre que, concluída cada uma das fases, os requerentes deverão suspender os trabalhos e solicitarem 

vistoria e fiscalização à Câmara Municipal de Vagos; --------------------------------------------------------------- 

3. Proceder à integração da área movimentada no solo agrícola, agricultando-o; ----------------------------------- 

4. Não aplicar aos requerentes a obrigação de depósito de caução devida, pelos planos ambientais de 

recuperação paisagística, porquanto, a presente operação não se trata de um licenciamento para 

localização e exploração de massas minerais, mas sim, uma mera alteração de relevo natural, para 

integração de solo, para fins agrícolas, conforme pareceres das entidades convocadas para o efeito. -------- 

-------- Mais delibera a Câmara Municipal, por unanimidade, ordenar aos serviços de Fiscalização, o 

acompanhamento mensal dos trabalhos ora licenciados, acompanhados do Topógrafo Municipal. --------------------- 

3 - MAISVAGOS – PARQUES EMPRESARIAIS – TRABALHOS PREPARATÓRIOS À INSTALAÇÃO 

DA EMPRESA - RIA BLADES, S.A. - Presente o ofício da MaisVagos – Parques Empresarias, datado de 

20/05/2009, a comunicar que a empresa Ria Blades, S.A., se irá instalar no Parque Empresarial do Fontão, que a 

área adquirida pela mesma é de cerca de 40 hectares, e situa-se na Zona F, que actualmente aquela área encontra-se 

com matos e desnivelamentos bastantes acentuados, sendo necessário proceder à desmatação e implantação 

topográfica dos limites da construção a realizar, assim como, à preparação da área para a instalação do estaleiro da 

obra. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- Solicita autorização para a realização dos trabalhos acima descritos à referida empresa. ------------------------- 

-------- Tendo em consideração os seguintes factos: ---------------------------------------------------------------------------- 

1. A requerente, sociedade em que o Município de Vagos é detentor de posição social maioritária, é 

possuidora de vários prédios rústicos, outrora terrenos a mato e pinhal, sitos no lugar de Salgueiro, da 

freguesia de Soza, com uma área total de 46 hectares, afectos, em sua maioria, ao regime florestal; ---------  



 

2. A requerente, recentemente, vinculou-se com as sociedades Power Blades e Ria Blades a ceder-lhe 40 

hectares dessa área para de aí instalar a sua nova unidade industrial para construção de pás e cones 

destinadas à criação de Parques Eólicos para produção daquela energia renovável, conforme acordo com o 

Estado Português; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Aqueles solos estão condicionados por circunstâncias várias, a saber: -------------------------------------------- 

a) Localização do Parque Empresarial de Soza, promovido pela autarquia no âmbito do seu Plano 

Director Municipal, em vigor; -------------------------------------------------------------------------------- 

b) Protocolo, face ao claro e relevante interesse público municipal e nacional, entre o Município e 

aquelas empresas com vista à célere concretização do projecto para instalação daquela unidade 

industrial; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

c) A Ria Blades apresentou na Câmara Municipal de Vagos o competente projecto de arquitectura e 

na DGE o necessário pedido de Licenciamento industrial; ----------------------------------------------- 

d) O Município deu início á elaboração dos competentes Plano de Urbanização e Plano de 

Pormenor (parcela F) do Parque Empresarial de Soza;---------------------------------------------------- 

e) Os solos onde se pretende edificar os edifícios da Unidade Industrial acham-se afectos à 

categoria de Espaços Destinados à Produção Florestal, quer no actual PDM quer na vigência do 

anterior, permitindo, respectivamente, a edificação de estabelecimentos industriais ou 

equipamentos privados de interesse local; ------------------------------------------------------------------ 

4. Assim, dando cumprimento aos contratos outorgados, aos objectivos no Plano Director Municipal e 

cumprimento do interesse público subjacente, a Requerente solicitou autorização para recuperar a zona e 

preparar, nos termos da proposta do Plano de Pormenor em elaboração, para afectação daquela parcela ao 

parque empresarial; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Assim sendo, a Câmara Municipal delibera, por unanimidade, nos seguintes termos: ---------------------------- 

1. Nos termos artigo 1º, n.º 1, alínea b) do D.L. n.º 139/89 de 28 de Abril, autorizar a requalificação e 

regularização do solo e; -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Nos termos artigo 2º, n.º 1, alínea b) do D.L. n.º 139/89 de 28 de Abril, autorizar a requerente a dar início 

às acções e trabalhos preparatórios e necessários à edificação dos projectos que serão licenciados, em 

devido tempo; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. A presente autorização para a prática daquelas acções estão limitadas aos terrenos inseridos na categoria 

de espaços florestais afectos à produção, nos termos dos artigos 23º, 24º, 25º e 65º, nº 9 do Regulamento 

do PDM; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. A presente autorização à requerente é dada no pressuposto da posse prévia e plena dos terrenos, podendo a 

mesma actuar por si ou por intermédio de terceiro ou ceder a posição e direito que ora lhe é atribuído. ----- 



 
 
 
 
 
 

 

4 - MÁRIO SIMÕES PAPEL – LOTE 9 DA ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS – REVOGAÇÃO DE 

ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA – Presente a proposta do Sr. Vice-Presidente, Dr. Carlos 

Manuel Simões das Neves, datada de 22/05/2009, que a seguir se transcreve: --------------------------------------------- 

-------- “Considerando que, em face do Regulamento de Aquisição de Lotes na Zona Industrial de Vagos 

(RALZIV), sobretudo no que toca a imposição de prazos (artigo 5º), se verificam situações de incumprimento por 

parte do adquirente do lote nº 9 da ZIV. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- Considerando que o RALZIV prevê um prazo de 180 dias para que o adquirente do lote dê início à 

implementação do projecto no terreno (artigo 5º nº5), após realização da escritura pública, sob pena de violação 

do regulamento supra indicado a que ambas as partes contratualmente se vincularam. --------------------------------- 

-------- Considerando que para o lote foi requerido, em 2000, um processo de licenciamento, que nunca foi 

concluído por inércia do adquirente do lote, já em desrespeito com o estabelecido no artigo 5º nº 5 do RALZIV. --- 

-------- Considerando que mesmo tendo em consideração que o segundo processo administrativo tendente à 

obtenção do licenciamento do projecto, cujo projecto de arquitectura foi aprovado em 5 de Novembro de 2007, tal 

não deverá importar o suprimento da situação de incumprimento da RALZIV em que o adquirente do lote se 

encontra, pois garante e tutela direitos e expectativas ao requerente. ------------------------------------------------------- 

-------- Considerando que o adquirente ao obter a aprovação do projecto de arquitectura, garantiu, para si, a 

existência da expectativa legítima de construção. Leia-se, a aprovação do projecto de arquitectura surge como 

acto constitutivo de direitos ou interesses legalmente protegidos, uma vez que define uma determinada posição 

jurídica do requerente do procedimento de licenciamento, ao pronunciar-se, ainda que de forma parcial, de uma 

forma final e vinculativa sobre determinados aspectos. ------------------------------------------------------------------------ 

-------- Considerando que, não só não há qualquer unidade em laboração, como nem sequer se constata a 

existência de qualquer construção. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- Considerando que o artigo 8º do RALZIV estabelece que o não cumprimento de qualquer um dos prazos 

estabelecidos importa que o vendedor, ou seja, que a Câmara Municipal de Vagos (CMV) tem o direito a tomar de 

imediato posse do lote em causa (lote nº 9), no estado em que o mesmo se encontre, perdendo o adquirente direito 

às importâncias já entregues, às benfeitorias existentes, não tendo direito a qualquer indemnização pela 

realização das mesmas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Considerando a prática corrente da CMV, em restituir as importâncias pagas a título de preço, mesmo 

quando a tal não esta regulamentarmente ou contratualmente vinculada. -------------------------------------------------- 

-------- Em face do exposto deve Câmara Municipal deliberar sobre a intenção de revogar a escritura pública de 

compra e venda outorgada em 02 de Outubro de 1998 com o adquirente Mário Simões Papel, relativa à aquisição 

do lote nº 9 da ZIV, ao abrigo do artigo 5º nº 5 e do artigo 8º do Regulamento de Aquisição de Lotes na ZIV, por 



 

incumprimento do prazo para a implementação do projecto no terreno e que, no seguimento do que tem sido a 

prática da autarquia, se proceda à devolução da quantia paga, unicamente a título de preço, totalizando o 

montante de 20,340,00€ (vinte mil, trezentos e quarenta euros)”. ------------------------------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ser sua intenção, revogar a escritura outorgada nos termos 

e fundamentos supra referidos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Mais se delibera notificar o adquirente do lote para se pronunciar, querendo, no prazo de 10 dias, nos 

termos dos artigos 100º e 101º do CPA. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

5 - SINDUFLEX – COMERCIALIZAÇÃO DE CONTENTORES E SISTEMAS INDUSTRIAIS 

FLEXÍVEIS, LDA. – LOTES N.º 62 E 63 DA ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS – REVOGAÇÃO DE 

ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA – Presente a proposta do Sr. Vice-Presidente, Dr. Carlos 

Manuel Simões das Neves, datada de 22/05/2009, que a seguir se transcreve: --------------------------------------------- 

-------- “Considerando que, em face do Regulamento de Aquisição de Lotes na Zona Industrial de Vagos 

(RALZIV), sobretudo no que toca a imposição de prazos (artigo 5º), se verificam situações de incumprimento por 

parte da firma adquirente dos lotes nº 62 e 63 da ZIV. ------------------------------------------------------------------------- 

-------- Considerando que o RALZIV prevê um prazo de 180 dias para que o adquirente dos lotes dê início à 

implementação do projecto no terreno (artigo 5º nº5), após realização da escritura pública. --------------------------- 

-------- Considerando que relativamente ao lote nº 63 da ZIV, em momento algum, a adquirente deu início aos 

trâmites legais tendentes à implementação do projecto, violando, claramente, ao artigo 5º nº 5 do RALZIV. --------- 

--------Considerando que relativamente ao lote nº 62, para o qual existiu processo de licenciamento de construção, 

tendo verificado o seu deferimento, mas que, no entanto, foi deixado caducar por parte da requerente. -------------- 

-------- Considerando que, mesmo tendo em consideração que dentro dos 180 dias regulamentarmente previstos foi 

requerida e autorizada para um dos lotes a construção de uma unidade industrial, tal licenciamento ou intenção 

de construção deixa de ter qualquer eficácia, na medida em que se verificou a sua caducidade, por causa 

imputável à firma adquirente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- Considerando que, não só não há qualquer unidade em laboração, como nem sequer se constata a 

existência de qualquer construção, ou mesmo de trâmites legais tendentes à obtenção de licenciamento de 

construção. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Considerando que o artigo 8º do RALZIV estabelece que o não cumprimento de qualquer um dos prazos 

estabelecidos importa que o vendedor, ou seja, que a CMV tem o direito a tomar de imediato posse do lote em 

causa (lotes nº 62 e 63), no estado em que os mesmos se encontrem, perdendo a adquirente direito às importâncias 

já entregues, às benfeitorias existentes, não tendo direito a qualquer indemnização pela realização das mesmas. -- 

-------- Considerando a prática corrente da CMV, em restituir as importâncias pagas a título de preço, mesmo 

quando a tal não esta regulamentarmente ou contratualmente vinculada. -------------------------------------------------- 



 
 
 
 
 
 

 

-------- Em face do exposto deve Câmara Municipal deliberar sobre a intenção de revogar a escritura pública de 

compra e venda outorgada em 15 de Fevereiro de 2007 com a adquirente SINDUFLEX – Comercialização de 

Contentores e Sistemas Industriais Flexíveis, Lda., relativa à aquisição dos lotes nº 62 e 63 da ZIV, ao abrigo do 

artigo 5º nº 5 e do artigo 8º do Regulamento de Aquisição de Lotes na ZIV, por incumprimento do prazo para a 

implementação do projecto no terreno e que, no seguimento do que tem sido a prática da autarquia, se proceda à 

devolução das quantias pagas, unicamente a título de preço, totalizando o montante de 67.080,60 € (sessenta e 

sete mil, oito euros e sessenta cêntimos)”. --------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ser sua intenção, revogar a escritura outorgada nos termos 

e fundamentos supra referidos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Mais se delibera notificar o adquirente do lote para se pronunciar, querendo, no prazo de 10 dias, nos 

termos dos artigos 100º e 101º do CPA. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

6 - FABIAND – MÁQUINAS E FERRAMENTAS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA. – LOTE 86 DA 

ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS – REVOGAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA 

– Presente a proposta do Sr. Vice-Presidente, Dr. Carlos Manuel Simões das Neves, datada de 22/05/2009, que a 

seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- “Considerando que, em face do Regulamento de Aquisição de Lotes na Zona Industrial de Vagos 

(RALZIV), sobretudo no que toca a imposição de prazos (artigo 5º), se verificam situações de incumprimento por 

parte da firma adquirente do lote nº 86 da ZIV. --------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Considerando que o nº 6 do artigo 5º do supracitado regulamento estabelece que “12 meses após a data de 

alvará – licença de construção deverá a unidade estar em completa laboração”, o que, no caso em análise, 

verificamos que após a emissão do alvará de licença de construção nº 5, em 16 de Janeiro de 2004, a firma tinha, 

por força do artigo 5º nº 6 do RALZIV, um prazo de 12 meses (16 de Janeiro de 2005) para que a unidade estar em 

completa laboração dentro dos moldes apresentados pelo projecto, aprovado e licenciado, conforme aceite por 

ambas as partes contratuais. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Considerando que, não só não há qualquer unidade em laboração, como nem sequer se constata a 

existência de qualquer construção. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- Considerando que, o RALZIV prevê um prazo de 180 dias para que o adquirente do lote dê início à 

implementação do projecto no terreno (artigo 5º nº5). Assim, mesmo tendo em consideração o procedimento de 

alteração requerido e iniciado em 2007, cujo projecto de arquitectura foi aprovado em 18 de Novembro de 2008, 

tal não deverá importar o suprimento da situação de incumprimento da RALZIV em que a firma compradora do 

lote se encontra, pois o prazo de 180 dias previsto no nº 5 do artigo 5º do RALZIV, terminou em 18 de Maio de 

2009 (180 dias após a aprovação do projecto de arquitectura). -------------------------------------------------------------- 



 

-------- Considerando que, a firma ao obter a aprovação do projecto de arquitectura, garantiu, para si, a 

existência da expectativa legítima de construção. Leia-se, a aprovação do projecto de arquitectura surge como 

acto constitutivo de direitos ou interesses legalmente protegidos, uma vez que define uma determinada posição 

jurídica do requerente do procedimento de licenciamento, ao pronunciar-se, ainda que de forma parcial, de uma 

forma final e vinculativa sobre determinados aspectos. ------------------------------------------------------------------------ 

-------- Considerando que a intenção e interesse da adquirente do lote em proceder à implementação do projecto, 

formulada em sede de audiência de interessados e obtenção do licenciamento industrial invocados que 

justificaram a deliberação da Câmara Municipal de 24 de Outubro de 2008, não vieram alterar a situação de 

incumprimento, pois tendo sido dada a oportunidade à adquirente de proceder á implementação das construções, 

tal não se verificou. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- Considerando que o artigo 8º do RALZIV estabelece que o não cumprimento de qualquer um dos prazos 

estabelecidos importa que o vendedor, ou seja, que a CMV tem o direito a tomar de imediato posse do lote em 

causa (lote nº 86), no estado em que os mesmos se encontrem, perdendo o promitente comprador direito às 

importâncias já entregues, às benfeitorias existentes, não tendo direito a qualquer indemnização pela realização 

das mesmas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Considerando a prática corrente da CMV, em restituir as importâncias pagas a título de preço, mesmo 

quando a tal não esta regulamentarmente ou contratualmente vinculada. -------------------------------------------------- 

-------- Considerando que por força do artigo 8º do Regulamento de Aquisição de Lotes na ZIV, assiste o direito do 

vendedor (CMV) a requerer a revogação da escritura pública de compra e venda outorgada em 20 de Julho de 

2006 com a adquirente FABIAND – Máquinas e Ferramentas para Construção Civil, Lda., querendo, procedendo 

à devolução, em singelo, da quantia paga, totalizando 47,854,60€, apesar de a tal não estar regulamentarmente 

ou contratualmente vinculada. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Em face do exposto deve Câmara Municipal deliberar sobre a intenção de revogar a escritura pública de 

compra e venda outorgada em 20 de Julho de 2006 com a adquirente FABIAND – Máquinas e Ferramentas para 

Construção Civil, Lda., relativa ao lote nº 86 da ZIV, ao abrigo do artigo 5º nº 5 e nº 6 e do artigo 8º do 

Regulamento de Aquisição de Lotes na ZIV, por incumprimento do prazo para a implementação do projecto no 

terreno e por incumprimento do prazo para início da laboração e que, no seguimento do que tem sido a prática da 

autarquia, se proceda à devolução das quantias pagas, unicamente a título de preço, totalizando o montante de 

47.854,60 € (quarenta e sete mil, oitocentos e cinquenta e quatro euros e sessenta cêntimos).” ------------------------ 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ser sua intenção, revogar a escritura outorgada nos termos 

e fundamentos supra referidos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Mais se delibera notificar o adquirente do lote para se pronunciar, querendo, no prazo de 10 dias, nos 

termos dos artigos 100º e 101º do CPA. ------------------------------------------------------------------------------------------ 



 
 
 
 
 
 

 

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO – Na presente reunião não se encontrou público presente. -------------------------- 

--------- 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 dezoito horas e quarenta e cinco minutos. ---------------------------------------------------------------------------- 


