
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ACTA N º10/08 

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DO DIA 9 DE MAIO DE 2008 

--------- No dia 9 de Maio de 2008, pelas quinze horas e dez minutos, no Edifício dos Paços do Concelho de Vagos, 

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

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

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

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

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

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

reuniões dos dias 22 e 24 de Abril de 2008. -------------------------------------------------------------------------------------- 

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

reunião pelo Sr. Vereador Dr. Manuel Augusto da Silva Frade, por se encontrar impedido por assuntos referentes à 

sua vida profissional. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ORDEM DO DIA 

A – ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 

1 - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA – Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 8 de 

Maio de 2008, o qual acusa um saldo em dinheiro de 189.968,30 €. A Câmara Municipal dele tomou 

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

2 - LEGISLAÇÃO PUBLICADA –  

• Portaria n.º 346/2008, de 2 de Maio – Fixa os montantes das prestações por encargos familiares e 

das prestações por deficiência e dependência a vigorar em 2008 e revoga a Portaria n.º 421/2007, de 

16 de Abril. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Guarda Nacional Republicana (EPNA), que remete o auto de noticia de contra ordenação n.º 29/08, levantado 

contra o Sr. Américo Castro Fernandes Gamelas, residente na Rua das Escolas, lugar e freguesia de Gafanha da 

Boa-Hora, por proceder à construção de uma habitação sem que para o efeito tivesse afixado no exterior de forma 

visível o aviso que publicita o alvará, e sem prévio licenciamento ou autorização de construção. ----------------------- 

-------- Tendo em conta que o local da infracção se localiza em área de R.E.N., a Câmara Municipal delibera, por 

unanimidade, remeter o auto à entidade competente, a C.C.D.R. – Centro. ------------------------------------------------- 



  

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

Guarda Nacional Republicana (EPNA), que remete o auto de noticia de contra ordenação n.º 42/08, levantado 

contra o Sr. João Batista Julião, residente na Rua Irmã Rita, n.º 14, lugar de Corgo do Seixo de Baixo, freguesia de 

Santo António de Vagos, por proceder á extracção de inertes (saibro), sem possuir licença para o efeito. ------------- 

-------- Tendo em conta que o local da infracção se localiza em área de R.A.N., a Câmara Municipal delibera, por 

unanimidade, remeter o auto à entidade competente, a CRRAC – Comissão Regional Reserva Agrícola do Centro.  

5 - HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO – CARLOS LUZ MARQUES LOPES, 

LDA. - A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido formulado por Carlos Luz Marques 

Lopes, Lda., com sede no Largo Parracho Branco, Praia da Vagueira, freguesia da Gafanha da Boa Hora, para que 

o seu estabelecimento de Restauração e Bebidas, sito no referido lugar, denominado “Esplanada”, esteja aberto às 

sextas-feiras, sábados, domingos, e feriados, das 08,00 horas às 04,00 horas dos dias seguintes, até 31/12/2008. ---- 

6 - HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO – LUÍS MIGUEL FERREIRA DA 

SILVA – “CAFÉ BAR – GUARANY” DE VAGOS – Presente a carta de Luís Miguel Ferreira da Silva, datada 

08/04/2008, proprietário do estabelecimento denominado “Café Bar - Guarany”, em que vem alegar a sua 

estranheza pela redução do horário de funcionamento do estabelecimento para as 24,00 horas, uma vez que 

cumpriu as exigências legais relativamente ao ruído e a solicitar que lhe seja concedido o horário de funcionamento 

até às 02,00 horas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, estabelecer o horário de funcionamento do 

estabelecimento até às 2:00 horas. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7 - HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO – CASIMIRO PAIXÃO, LDA. - 

Presente o pedido de Casimiro Paixão, Lda., datado de 23/04/2008, a solicitar o horário excepcional para 

funcionamento do seu estabelecimento denominado “Snack-Bar Bifinho”, para estar aberto nos dias 09 de Maio a 

14 de Maio de 2008, entre as 08,00 horas e as 02,00 horas. ------------------------------------------------------------------- 

-------- Tendo em conta o motivo excepcional invocado para requerer o horário para além das 23:00 horas, e porque 

o horário das festas da Vila se estende também até às 2:00 horas, prolongando assim o período de incomodidade 

dos cidadãos e residentes nas imediações do recinto das festas como é o caso, a Câmara Municipal delibera, por 

unanimidade, autorizar excepcionalmente o funcionamento do estabelecimento entre as 8:00 horas e as 2:00 horas.  

8 - AEVA – ESCOLA PROFISSIONAL DE AVEIRO – IV CICLOTURISMO VICTOR DE MATOS – 

PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO – RATIFICAÇÃO – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ratificar o 

despacho do Sr. Vereador Fernando Ferreira Capela, datado de 08/04/2008, que autorizou o IV Cicloturismo 

Victor de Matos, realizado pela AEVA – Escola Profissional de Aveiro, no dia 24 de Abril. ---------------------------- 

9 - C.C.D. – CENTRO CULTURAL DESPORTIVO DA C.A.C.I.A. – PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DO 

XIX RAID CICLOTURÍSTICO/2008 – RATIFICAÇÃO – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, 

ratificar o despacho do Sr. Vereador Fernando Ferreira Capela, datado de 22/04/2008, onde autoriza o XIX Raid 

Cicloturístico/2008, a realizar no dia 18/05/2008, pelo Centro Cultural Desportivo da C.A.C.I.A. ---------------------- 



 
 
 
 
 
 

 

10 - JUNTA DE FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO DE VAGOS – CEDÊNCIA DE TERRENO – Presente 

o ofício da Junta de Freguesia de Santo António de Vagos, datado de 14/04/2008, a solicitar a cedência do terreno 

pertencente à Câmara Municipal e adquirido para o alargamento da estrada entre o Corgo Seixo de Cima e o centro 

da Lomba, uma vez que a abertura da referida estrada não se realizou, e o mesmo tem interesse para a Junta de 

Freguesia efectuar um depósito de materiais. ------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, autorizar a ocupação por parte da Junta de Freguesia de 

Santo António de Vagos, da área que a Câmara Municipal outrora ocupou e indemnizou a Arcanjo Migueis, 

residente em Corgo do Seixo, com a área de 594 m2. -------------------------------------------------------------------------- 

11 - DAVID JOSÉ CRISTO CERQUEIRA – CONSTRUÇÃO DE MURO DE SUPORTE DE ESTRADA – 

Presente o ofício de David José Cristo Cerqueira, datado de 14/04/2008, que responde ao ofício que lhe foi 

remetido pela Câmara Municipal em 02/04/2008, para apresentar prova de que é dono da faixa de terreno, ocupada 

pelo alargamento da Rua da Agra, em Ouca. ------------------------------------------------------------------------------------ 

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

Serviços do Departamento de Desenvolvimento de Obras Públicas, apresentem o solicitado em reunião de 

28/03/2008. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12 - CASA DOS MAGISTRADOS – Presente o ofício 2551, datado de 12/02/2007, do Instituto de Gestão 

Financeira e Patrimonial da Justiça, sobre a cedência da Casa dos Magistrados a este Município. ---------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, informar que a Santa Casa de Misericórdia de Vagos, 

apresentou junto da Câmara Municipal, intenção de construção de Unidade de Cuidados Continuados no local da 

Casa dos Magistrados, que a Câmara Municipal considera oportuna e legitima a pretensão da Santa Casa de 

Misericórdia de Vagos, pretendendo associar-se ao projecto, e que a Santa Casa de Misericórdia de Vagos 

contactará o Instituto de Gestão Financeira e Patrimonial da Justiça para que a cedência seja formalizada na pessoa 

dessa instituição, e não na do Município. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Mais delibera a Câmara Municipal revogar a sua deliberação de 23/02/2007 sobre o mesmo assunto sob o 

ponto A-19. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

13 - GRAL – GABINETE PARA A RESOLUÇÃO ALTERNATIVA DE LITÍGIOS – SISTEMA DE 

MEDIAÇÃO FAMILIAR – PROPOSTA DE COOPERAÇÃO – Presente o ofício circular n.º 6, datado de 23 

de Abril findo, no qual é proposto pelo Gabinete Para a Resolução Alternativa de Litígios, a cooperação entre este 

gabinete e o Município de Vagos. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O GRAL apoia a criação e o funcionamento, que coordena e supervisiona, de meios extra judiciais de 

resolução de conflitos, como é o caso dos sistemas públicos de mediação, concretamente o Sistema de Mediação 

Familiar, o Sistema de Mediação Laboral e o Sistema de Mediação Penal. ------------------------------------------------- 



  

-------- Anexa ainda proposta de protocolo de cooperação. -------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, informar o GRAL – Gabinete Para a Resolução 

Alternativa de Litígios, de que o Município de Vagos tem instalações adequadas à localização do Sistema de 

Mediação e da C.P.C.J., no rés-do-chão do Palácio da Justiça que se acha devoluto há cerca de 3 anos e, de que, 

caso o GRAL esteja interessado em aí instalar o Sistema de Mediação, a Câmara Municipal de Vagos, outorgará no 

presente Protocolo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

14 - OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA – CELSO LIMA UNIPESSOAL, LDA. - Presente o ofício da firma 

Celso Lima Unipessoal, Lda., datado de 20/03/2008, com sede na Rua Albino Oliveira Pinto, Praia da Vagueira, 

freguesia da Gafanha da Boa-Hora, a solicitar licença de ocupação da via pública, para o seu estabelecimento 

comercial denominado “Mundilar”, sito na mesmo lugar e freguesia, a partir de 1 de Janeiro de 2008 a 31 de 

Dezembro de 2008. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, autorizar a ocupação na condição do regulamentado, 

devendo o requerente indicar quando iniciará e concluirá a instalação pretendida para a via pública. ------------------ 

-------- Mais delibera, a Câmara Municipal, que os Serviços de Fiscalização acompanhem a instalação do solicitado 

pelo requerente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

15 - ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS A ASSOCIAÇÕES CULTURAIS – A Câmara Municipal delibera, por 

unanimidade, atribuir subsídios às seguintes instituições: --------------------------------------------------------------------- 

• Rancho Folclórico Luz e Vida de Ponte de Vagos – 2.000,00 €; --------------------------------------------------- 

• ADAF – Associação dos Amigos do Fontão – 1.000,00 €. --------------------------------------------------------- 

16 - NOVO MAPA JUDICIÁRIO – GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO ADJUNTO E DA 

JUSTIÇA – Presente o ofício n.º 990, do Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e da Justiça, datado de 

21/04/2008, em resposta ao nosso ofício n.º 3491, datado de 19/03/2008, relativamente ao novo Mapa Judiciário. -- 

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

17 - NEVA – NÚCLEO EMPRESARIAL DE VAGOS – PEDIDO DE PARCERIA – Presente o ofício do 

NEVA – Núcleo Empresarial de Vagos, datado de 18/04/2008, a informar que em parceria com a AD ELO, 

realizou uma candidatura ao POPH – Programa Operacional Potencial Humano, que visa sobretudo a população 

feminina, solicita a parceria com o Município, para a boa execução do curso EFA “ Técnicas de Informação e 

Animação Turística”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ser parceira do NEVA – Núcleo Empresarial de Vagos, no 

âmbito da candidatura do POPH – Programa Operacional Potencial Humano (curso EFA – Técnicas de Informação 

e Animação Turística). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

18 - PERMUTA DE PRÉDIOS ENTRE O MUNICÍPIO DE VAGOS E VÍTOR MANUEL FIGUEIREDO 

GUIMARÃES – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, permutar com Vítor Manuel Figueiredo 

Guimarães, o prédio urbano de que é proprietário inscrito na matriz sob o artigo n.º 1759, da freguesia de Vagos, 

sito na Rua da Saudade, em Vagos, pelo prédio rústico inscrito sob o artigo n.º 3643, da freguesia de Vagos, de que 



 
 
 
 
 
 

 

é proprietário o Município de Vagos, atribuindo aos bens em permuta os seguintes valores: ---------------------------- 

• Ao prédio urbano o valor de 204.000,00 €; ---------------------------------------------------------------------------- 

• Ao prédio rústico no valor de 69.000,00 €. ---------------------------------------------------------------------------- 

-------- Mais delibera, por unanimidade, pagar a importância de 135.000,00 €, pela diferença dos valores dos 

prédios, sendo este pagamento efectuado em 4 prestações de acordo com a medição dos trabalhos. -------------------- 

19 - ACÚSTICA MÉDICA – RASTREIO AUDITIVO GRATUITO – PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO – 

Presente o ofício de Acústica Médica, a informar que está a levar efeito uma Campanha Nacional de Rastreio 

Auditivo, dispondo de uma Unidade Móvel de Rastreio, devidamente equipada, pelo que solicita autorização para 

realizar uma acção de rastreio em Vagos, bem como uma campanha de publicidade, no próximo dia 29 de Maio, e 

ainda para a realização de um rastreio auditivo gratuito, junto ao Palácio da Justiça, no período das 09:00 horas às 

18:00 horas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, autorizar o pedido. ----------------------------------------------- 

20 - 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 24/04/2008 a 

08/05/2008, cuja relação descriminada dos mesmos é dada aqui como inteiramente reproduzida e fica junto à 

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

21 – 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 - ARRANJOS EXTERIORES DO BAIRRO DR. PEDRO GUIMARÃES – PROC.º N.º 6.2.2-01/2007 – 

TRABALHOS A MAIS N.º 02 – Presente a informação técnica datada de 16/04/2008, na qual é dado a conhecer 

que para a obra de “Arranjos exteriores do Bairro Dr. Pedro Guimarães”, vão existir trabalhos a mais no valor de 

3.241,00 €, resultantes de: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

•••• Remoção de lancil existente; -------------------------------------------------------------------------------------- 

•••• Remoção de betuminoso; ------------------------------------------------------------------------------------------ 

•••• Colocação à cota final da obra de caixas de visita existentes. ------------------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar os trabalhos a mais, no valor de 3.241,00 €, 

acrescidos de IVA, nos termos da informação técnica datada do dia 16/04/2008. ------------------------------------------ 

2 - “RUA DA FONTE” – PROC.º N.º 6.2.2-11/2007 – PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO – 

Presente a informação técnica datada de 21/04/2008, na qual dá a conhecer que o empreiteiro da obra, firma 

Urbiplantec – Urbanizações e Terraplanagens, Lda., solicitou a prorrogação do prazo da obra, em virtude da 

agravante de no local de intervenção existir um grande número de infraestruturas subterrâneas, conjuntamente com 



  

condições climatéricas desfavoráveis, fez com que o ritmo dos trabalhos fosse inferior ao previsto. Informa ainda 

que será de conceder uma prorrogação legal de 30 dias, terminando a obra em 9 de Maio de 2008. -------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, conceder a prorrogação solicitada, de acordo com a 

informação técnica, de 21/04/2008. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

C – OBRAS PARTICULARES 

1 - MANUEL JOÃO SIMÕES NOVO – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC.º N.º 173/07 – Presente o 

processo de informação prévia n.º 173/07, de que é requerente Manuel João Simões Novo, residente na Rua 

Principal, n.º 70, lugar de Vigia, freguesia de Santo André de Vagos, que requer construção de uma moradia 

unifamiliar e muros, num terreno sito no mesmo lugar e freguesia. ---------------------------------------------------------- 

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

técnica datada de 11/04/2008. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2 - MANUEL DUARTE ROCHA NOVO – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC.º N.º 4/08 – Presente o 

processo de informação prévia n.º 4/08, de que é requerente Manuel Duarte Rocha Novo, residente na Rua 

Principal, n.º 304, lugar e freguesia de Ponte de Vagos, que requer construção de uma moradia unifamiliar, anexos 

e muros, num terreno sito na Rua Cova do Barro, no mesmo lugar e freguesia. -------------------------------------------- 

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

técnica datada de 15/04/2008. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3 - SÍLVIA ISABEL RAMOS VENTURA – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC.º N.º 34/08 – Presente o 

processo de informação prévia n.º 34/08, de que é requerente Sílvia Isabel Ramos Ventura, residente na Rua Dr. 

João Rocha Pai, n.º 42, lugar de Parada de Cima, freguesia de Fonte de Angeão, que requer construção de uma 

moradia unifamiliar, num terreno sito na Rua Nossa Senhora da Saúde, no mesmo lugar e freguesia. ------------------ 

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

técnica datada de 11/04/2008. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

4 - ANÍBAL SANTOS – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC.º N.º 37/08 – Presente o processo de informação 

prévia n.º 37/08, de que é requerente Aníbal Santos, residente na Rua Direita, n.º 94, lugar de Fontão, freguesia de 

Soza, que requer construção de uma arrecadação agrícola, para a recolha de artigos e alfaias agrícolas, num terreno 

sito no mesmo lugar e freguesia. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

técnica datada de 16/04/2008. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

5 - NUNO RICARDO PESSOA FORTE – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC.º N.º 24/08 – Presente o 

processo de informação prévia n.º 24/08, de que é requerente Nuno Ricardo Pessoa Forte, residente na Rua Dr. 

João Rocha Pai, n.º 173, lugar e freguesia de Fonte de Angeão, que requer construção de uma moradia unifamiliar, 

anexos e muros, num terreno sito na Rua Canto da Gândara, no mesmo lugar e freguesia. ------------------------------- 

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

técnica datada de 26/03/2008. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 



 
 
 
 
 
 

 

6 - SILVÉRIO DOS SANTOS ANTÓNIO – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC.º N.º 40/08 – Presente o 

processo de informação prévia n.º 40/08, de que é requerente Silvério dos Santos António, residente na Rua Santa 

Maria Madalena, n.º 54, lugar de Ervedal, freguesia de Santo André de Vagos, que requer construção de uma 

moradia e muros, num terreno sito no mesmo lugar e freguesia. -------------------------------------------------------------- 

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

técnica datada de 29/04/2008. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC.º N.º 148/07 – Presente o processo de informação prévia nº 148/07 de que 

são requerentes Esmerinda de Oliveira Pimentel, residente no Urbanização da Corredoura, n.º 5, em Vagos e Rosa 

Maria de Oliveira Pimentel, residente na Av. João Grave, n.º 102, em Vagos, que pretendem construir uma 

moradia e anexos, num terreno do qual são proprietárias, sito na Av. João Grave, em Vagos. --------------------------- 

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

técnica datada de 06/05/2008. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

8 - ANTÓNIO MARIA DA ROCHA – OBRAS PARTICULARES – PROC.º N.º 208/2007 – Presente o 

processo de obras particulares, proc.º n.º 208/2007, de que é requerente António Maria da Rocha, residente na Rua 

Padre Joaquim da Rocha, n.º 616, lugar de Lombomeão, freguesia de Vagos, que requer licença administrativa para 

um muro de vedação confinante com Estrada com extensão de 62,4 m de comprimento, um muro de estrema com 

extensão de 94,2 m de comprimento, ambos os muros terão a altura de 1,10 metros. ------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar a construção dos muros de acordo com as 

condições da informação técnica datada de 03/03/2008, e na condição de o requerente efectuar a vedação total do 

muro que confina com a propriedade do Município de Vagos do lado Poente, e do lado Norte, neste caso alinhando 

com o muro construído por Licínia Margarida Rocha Vidal, não tendo acesso ao seu prédio pela propriedade do 

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

9 - GRACINDA MAIA CHEGANÇAS – CONSTRUÇÃO EM PARCELA A DESTACAR – PROC.º N.º 

6/08 – Presente o processo de destaque nº 8/08 de que é requerente Gracinda Maia Cheganças, residente na Rua 

Santo António, n.º 33, lugar de Corgo Seixo de Baixo, freguesia de Santo António de Vagos, que requer o destaque 

de uma parcela de terreno, num terreno sito na Rua de Santo António, no mesmo lugar e freguesia. ------------------- 

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o destaque de acordo com informação técnica 

datada de 16/04/2008. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10 – BASÍLIO SIMÕES – CONSTRUÇÃO EM PARCELA A DESTACAR – RECTIFICAÇÃO – Presente o 

requerimento datado de 14/03/2008, de Basílio Simões, residente em Rua Nova, n.º 190, lugar de Lombomeão, 

freguesia de Vagos, a solicitar a rectificação do destaque deferido em reunião da Câmara Municipal de 26/04/1985, 



  

pelo facto de ter havido um lapso na indicação das áreas, sendo que a parcela a destacar tem a área de 533 m2 e a 

área sobrante de 2807 m2, mantendo-se todos os restantes elementos. ------------------------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, autorizar a rectificação do destaque, conforme informação 

técnica datada de 24/04/2008. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

11 - SIMÕES VIEIRA & LOURENÇO CONSTRUÇÕES, LDA. - CONSTRUÇÃO EM PARCELA A 

DESTACAR – PROC.º N.º 9/08 – Presente o processo de destaque nº 9/08 de que é requerente a firma Simões 

Vieira & Lourenço Construções, Lda., com sede na Rua da Chousa, n.º 49, lugar da Palhaça, concelho de Oliveira 

do Bairro, que requer a emissão do destaque de uma parcela de terreno, num terreno sito no lugar de Carregosa, 

freguesia de Ouca. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o destaque de acordo com informação técnica 

datada de 24/04/2008. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12 - RMUE – REGULAMENTO MUNICIPAL DA URBANIZAÇÃO E DA EDIFICAÇÃO – 

ALTERAÇÃO – Presente a informação técnica, datada de 29/04/2008, a informar que não foi apresentada 

qualquer reclamação à alteração do RMUE – Regulamento Municipal da Urbanização e da Edificação, durante o 

período de discussão pública. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, remeter a alteração ao RMUE – Regulamento Municipal 

da Urbanização e da Edificação, para aprovação da Assembleia Municipal. ------------------------------------------------ 

D – DIVERSOS 

1 - PCP – PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS – REGIME JURÍDICO DAS ÁREAS 

METROPOLITANAS E ASSOCIATIVISMO MUNICIPAL, SESSÃO PLENÁRIA DE 18-04-08 – Presente 

o ofício do Partido Comunista Português, datado do dia 21/04/2008, no qual remete para conhecimento, a 

intervenção proferida na Sessão Plenária da Assembleia da República, pelo Sr. Deputado José Soeiro do Grupo 

Parlamentar do Partido Comunista. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- 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 - MANUEL FRANCISCO JÚNIOR – PROCESSO DE LOTEAMENTO N.º 22/91 – Presente o processo de 

loteamento de Manuel Francisco Júnior, residente na Rua Principal, n.º 139, no lugar e freguesia de Ponte de 

Vagos, que requer a alteração ao loteamento titulado pelo alvará n.º 1/96, referente a um terreno localizado na Rua 

dos Bombeiros Voluntários de Vagos, na vila de Vagos, por força da revisão do Plano de Pormenor da Zona 2B, 

actualmente denominado Plano de Pormenor de São Sebastião. -------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar a alteração ao loteamento proposta pelo 



 
 
 
 
 
 

 

requerente, devendo o mesmo ceder, gratuitamente, ao Município as parcelas para implantação de espaços verdes 

públicos e equipamentos de utilização colectiva e infraestruturas definidas no Plano de Pormenor de São Sebastião 

e, em face do relatório das negociações do plano nulificar compensação devida nos termos do n.º 4º, do artigo 25º 

do regulamento do Plano de Pormenor de São Sebastião. ---------------------------------------------------------------------- 

-------- Mais delibera, a Câmara Municipal, unanimemente, de que aquando da apresentação dos projectos de 

especialidade, no que tange à rega dos espaços verdes ajardinados, deverá, de acordo com a Lei da Água em vigor, 

apresentar para o loteamento uma solução que exclua a utilização da rede pública de abastecimento para aquele 

efeito. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 - LITORVAGOS – CONSTRUÇÕES UNIPESSOAL, LDA. - PROCESSO DE OBRAS PARTICULARES 

– PROC.º N.º 29/2008 – Presente a exposição apresentada pela firma Litorvagos – Construções Unipessoal, Lda., 

com sede na Rua Dr. João Graça, n.º 452, na vila de Vagos, com referência ao seu processo de obras e à 

informação prestada quanto ao pedido de informação prévia para alteração do alvará de loteamento, proc.º n.º 

137/2007, e ainda tendo em consideração os direitos adquiridos pela emissão do alvará de loteamento n.º 14/94, 

vem propor à Câmara Municipal que aceita negociar com a mesma, desde que: ------------------------------------------- 

1. Seja a Câmara Municipal a proceder à alteração do alvará de loteamento, conforme legislação em vigor; -- 

2. Seja a Câmara Municipal a executar todas as obras de urbanização – infraestruturas necessárias – de 

acordo com os projectos de especialidades aprovados; -------------------------------------------------------------- 

3. Isentar o requerente do pagamento de todas e quaisquer taxas, relativamente a emissão do alvará de 

loteamento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, para a resolução extrajudicial do presente litígio, aceitar a 

proposta do requerente procedendo a Câmara Municipal a suas expensas à alteração do alvará de loteamento n.º 

17/94, de acordo com a deliberação da Câmara Municipal de 23/11/2007, e executar a adaptação das infraestruturas 

ao novo loteamento que vier a ser aprovado e manter a isenção das taxas tal como foram concedidas para o 

loteamento inicial. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3 - CARLA SUSANA FERREIRA DA SILVA – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC.º N.º 53/08 – Presente o 

processo de informação prévia n.º 53/08, de que é requerente Carla Susana Ferreira da Silva, residente na Rua 

Central, n.º 2, lugar e freguesia de Fonte de Angeão, que requer construção de uma moradia unifamiliar e muros, 

num terreno sito na Rua Canto da Gândara, no mesmo lugar e freguesia. --------------------------------------------------- 

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

técnica datada de 08/05/2008. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

4 - JUNTA DE SANTA CATARINA – PEDIDO DE SUBSÍDIO – Presente o ofício da Junta de Freguesia de 

Santa Catarina n.º 91/08, datado de 20/02/2008, a solicitar a atribuição de um subsídio para custear as despesas 



  

com os arranjos efectuados nos jardins do cemitério, no valor de 4.506,24 €. ---------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir o subsídio solicitado, no valor de 4.506,24 €. ------ 

5 - ACORDO JUDICIAL COM A EMPRESA 2M – COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ELECTRICIDADE, 

LDA. – INSTALAÇÃO DE TORRES DE ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE VAGOS – A 

Câmara Municipal delibera, por unanimidade, autorizar o Acordo de Transacção Judicial, subempreitando a 

“Instalação de Torres de Iluminação do Estádio Municipal de Vagos” nos precisos termos do contrato de 

empreitada outorgado com a empresa Ventura & Pires, S.A., para quem foi decretado a falência judicial. ------------ 

-------- Mais delibera, que os preços e trabalhos da subempreitada são os que constam do Caderno de encargos, 

Mapa de Trabalhos e Tabela de Preços Unitários do contrato inicial, acrescidos de IVA à taxa legal e revisão de 

preços nos termos da Lei. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6 - PISCINA DE ALTA COMPETIÇÃO – 2ª FASE – PROC.º N.º 6.2.2-02/05 – PRORROGAÇÃO DO 

PRAZO – Presente o ofício da firma Patrícios, S.A., datado de 23/04/2008, a solicitar a prorrogação do prazo por 

180 dias. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Presente também a informação técnica datada de 02/05/2008, sobre o assunto. ----------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar a prorrogação do prazo legal de 65 dias, até 

27/06/2008, uma vez que conforme parecer da C.C.D.R.C. as candidaturas relativas a obras financiadas em sede do 

QCA III devem ser encerradas até 30/06/2008. ---------------------------------------------------------------------------------- 

7 - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VAGOS – PEDIDO DE APOIO PARA TRANSPORTE – Presente 

o ofício do Agrupamento de Escolas de Vagos, n.º 668, de 24/04/2008, que anexa um pedido de apoio de 

transporte formulado por Rosa Maria Gonçalves Lemos, encarregada de educação de 3 alunos que frequentam a 

EB 1 de Salgueiro e Jardim de Infância de Salgueiro, motivado pela mudança de residência para Ílhavo, devido a 

dificuldades económicas, estando a residir em casa de familiares. ----------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, e de acordo com a informação prestada pela Técnica de 

Serviço Social da Autarquia, efectuar o pagamento mensal de 60,00 €, durante os meses de Maio a Junho de 2008, 

a Rosa Maria Gonçalves Lemos. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- E nada mais havendo a tratar a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a presente acta em 

minuta, nos termos e para os efeitos consignados no nº 3, do artº 92º, da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada 

e republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a qual vai ser assinada pelos membros da Câmara aqui 

presentes e por mim _______________________________________Chefe de Divisão Administrativa, tendo 

terminado a reunião às dezassete horas e quarenta e cinco minutos. ---------------------------------------------------------- 


