
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ACTA Nº 11/08 

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DO DIA 23 DE MAIO DE 

2008 

--------- No dia 23 de Maio de 2008, pelas quinze horas, no Edifício dos Paços do Concelho de Vagos, na Sala de 

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

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

Senhores Vereadores, Dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha, Fernando Ferreira Capela, Manuel Augusto Silva 

Frade, Victor Oliveira Santos, Marco António Ferreira Domingues. Assistiu à reunião a Senhora D. Maria Eugénia 

Ribeiro Martins Rosa, Chefe de Divisão Administrativa. ----------------------------------------------------------------------- 

FALTAS E JUSTIFICAÇÃO: Faltaram ao início da Reunião os Srs. Vereadores, a Sr.ª Dr.ª Albina Maria de 

Oliveira Rocha, e o Sr. Eng.º Vítor Oliveira Santos, dando-se conhecimento da entrada dos mesmos na sala de 

reuniões. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

reuniões dos dias 9 de Maio de 2008. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 2008, o qual acusa um saldo em dinheiro de 283.233,19 €. A Câmara Municipal dele tomou 

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

2 - CERCIMIRA – COOPERATIVA PARA A EDUCAÇÃO E REABILITAÇÃO DE CIDADÃOS 

INADAPTADOS DE MIRA, CRL. – CAMPANHA PIRILAMPO MÁGICO / 2008 – PEDIDO DE 

AUTORIZAÇÃO – RATIFICAÇÃO – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ratificar o despacho da 

Sr.ª Vereadora Dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha, datado de 07/05/2008, que autorizou a venda do Pirilampo 

Mágico e Pin’s em locais públicos do concelho, durante o período da Campanha a decorrer de 9 de Maio a 1 de 

Junho corrente, com o objectivo, não só, de sensibilizar as populações para a problemática da deficiência mas, 

também, de angariar meios para a construção da sua Unidade Residencial. ------------------------------------------------- 

3 - UNIÃO HUMANITÁRIA DOS DOENTES COM CANCRO – ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIAS DE 

SOLIDARIEDADE SOCIAL E DE BENEFICIÊNCIA – PEDIDO DE SUBSÍDIO – Presente o ofício da 

União Humanitária dos Doentes com Cancro, datado de 13/05/2008, a solicitar um donativo até 2.500,00 €, para 

apoio das actividades da Associação, nomeadamente, o funcionamento do Núcleo de Apoio ao Doente Oncológico 



  

e da Linha Contra o Cancro. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, informar que através de várias iniciativas, se tem 

solidarizado com associações de cariz idêntico, que na região centro, desenvolvem actividades que a requerente 

desenvolve na região de Lisboa. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4 - HORAS EXTRAORDINÁRIAS – Conforme determina o Decreto-Lei n.º 259/98, de 18 de Agosto, no seu 

art.º 27º, n.º 5, a Câmara Municipal delibera, por unanimidade, que os limita fixados nos n.ºs 1 e 2, do referido 

artigo e diploma, para o trabalho extraordinário dos funcionários desta Autarquia possa ser ultrapassado, no 

corrente ano, nas seguintes situações: --------------------------------------------------------------------------------------------- 

•••• Reparações nas condutas de abastecimento de água; ---------------------------------------------------------- 

•••• Recolha de lixo; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

•••• Apoio logístico a eventos ocasionais organizados pela Câmara Municipal ou por ela patrocinados, 

tais como: marchas populares, semana cultural, festas tradicionais, exposições, espectáculos, provas 

desportivas, etc.; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

•••• Limpeza de praias e parques de merendas; --------------------------------------------------------------------- 

•••• Em todas as acções de apoio aos Serviços Municipais de Protecção Civil; -------------------------------- 

•••• Transportes colectivos; -------------------------------------------------------------------------------------------- 

•••• Em serviços urgentes e inadiáveis de manifesto interesse público. ------------------------------------------ 

-------- Em todas as situações acima previstas, os Encarregados ou Chefes de Serviço terão de requisitar e 

confirmar a sua execução, após confirmação do Vereador do Pelouro correspondente ao serviço em casa, pelo que 

não poderão ser processadas horas extraordinárias sem visto prévio do Vereador. ----------------------------------------- 

5 - CARLOS JORGE NEVES RIBEIRO – PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE – Presente a 

informação da Chefe Divisão Administrativa datada de 20/05/2008, na qual dá a conhecer que após notificado da 

intenção de indeferimento, referente ao pedido de indemnização solicitado pelo Sr. Carlos Jorge Neves Ribeiro, 

residente na Rua Direita, n.º 34, lugar e freguesia de Soza, 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. --------------------------- 

6 - JOÃO VILARINHO FERNANDES – PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE – Presente a 

informação da Chefe Divisão Administrativa datada de 20/05/2008, na qual dá a conhecer que após notificado da 

intenção de indeferimento, referente ao pedido de indemnização solicitado pelo Sr. João Vilarinho Fernandes, 

residente na Rua da Palmeira, n.º 12, lugar e freguesia da Gafanha do Carmo, 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. --------------------------- 

7 - JOÃO CARLOS MACEDO SOARES – PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE – Presente a 

informação da Chefe Divisão Administrativa datada de 20/05/2008, na qual dá a conhecer que após notificado da 

intenção de indeferimento, referente ao pedido de indemnização solicitado pelo Sr. João Carlos Macedo Soares, 

residente na Urbanização Quinta da Boa-Hora, Rua 12 – Lote 240 – 2º J, lugar da Praia da Vagueira, freguesia da 

Gafanha da Boa-Hora, 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. --------------------------- 

8 - GESFUNNY – GESTÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS, LDA. - TAÇA DA LIGA 2008 – SUBSÍDO – 

Presente o ofício da Gesfunny – Gestão e Produção de Eventos, Lda., datado de 24/03/2008, a solicitar o 

pagamento de 2.100,00 €, respeitante à realização do evento da “Taça da Liga – Troféu Manuel Castelbranco”, que 

decorreu nos dias 31 de Janeiro, e 01, 02 e 03 de Fevereiro/08 no Pavilhão Municipal de Vagos. ---------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir à Gesfunny o valor de 2.100,00 €, respeitante ao 

IVA. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

9 - PML – PEREIRA DE MOURA, LDA. - JOGOS “MUNICÍPIOS SEM FRONTEIRAS 2008” – Presente o 

ofício da PML – Pereira de Moura, Lda., datado de 08/01/2008, a propor a realização da edição de 2008 dos Jogos 

“Municípios sem Fronteiras”, anexando contrato para aprovação. ----------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, nos termos da alínea d, do n.º 1, do art.º 86º, do Decreto-

Lei n.º 197/99, de 08/06, contratar com a firma PML – Pereira de Moura, Lda., a realização dos Jogos “Municípios 

sem Fronteiras 2008” pelo preço de 13.750,00 €, acrescidos de IVA à taxa legal, e autorizar o Sr. Presidente da 

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

10 - 3ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2008 – RATIFICAÇÃO – Nos termos do 

disposto na alínea d) do nº 2 do artº 64º do decreto-lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela 

Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar a 3 ª alteração ao 

orçamento da despesa que apresenta tanto nos reforços como nas anulações, o montante de 22.000,00 €, 

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

11 - 2ª ALTERAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS PARA 2008 – RATIFICAÇÃO – 

Nos termos do disposto na alínea d) do nº 2 do artº 64º do decreto-lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada e 

republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar a 2 ª 

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

10.000,00 €, 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. -------------------------------------------------------------------------------------- 

12 - 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 09/05/2008 a 

21/05/2008, cuja relação descriminada dos mesmos é dada aqui como inteiramente reproduzida e fica junto à 

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

13 – PAGAMENTOS – Não houve. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

B – OBRAS MUNICIPAIS 

1 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA ÀS FREGUESIA DE COVÃO DO LOBO, FONTE DE ANGEÃO E 

SANTA CATARINA – PROC.º N.º 6.2.2-02/2001 – RECEPÇÃO DEFINITIVA – Presente o auto de recepção 

definitiva da obra mencionada em epígrafe. ------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, homologar o referido auto. Todavia, delibera ainda a 

Câmara Municipal, não proceder à devolução das cauções retidas enquanto não estiver apurada a responsabilidade 

no processo, que move a firma Vítor Almeida & Filhos, Lda., contra o Município de Vagos e a requerente, para 

indemnização de danos numa viatura daquela. ---------------------------------------------------------------------------------- 

2 - ALCATROAMENTOS NO LUGAR DE CANTO DE CALVÃO – PROC.º N.º 6.2.2-10/2008 – 

NOMEAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO – Presente a informação do Chefe de Divisão de Infraestruturas, datada de 

20/05/2008, a propor a nomeação como fiscal da obra supramencionada, o Sr. Eng.º José António Martins 

Silvestre. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, nomear como Fiscal da Obra o Sr. Eng.º José António 

Martins Silvestre. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3 - ALCATROAMENTO DA RUA VASCO DA GAMA – CALVÃO – PROC.º N.º 6.2.2-09/2008 – 

NOMEAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO – Presente a informação do Chefe de Divisão de Infraestruturas, datada de 

20/05/2008, a propor a nomeação como fiscal da obra supramencionada, o Sr. Eng.º José António Martins 

Silvestre. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, nomear como Fiscal da Obra o Sr. Eng.º José António 



 
 
 
 
 
 

 

Martins Silvestre. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4 - “ALCATROAMENTO NA RUA VASCO DA GAMA – CALVÃO” – PROC.º N.º 6.2.2-10/2008 – 

NOMEAÇÃO DO COORDENADOR DE SEGURANÇA E SAÚDE EM OBRA – RATIFICAÇÃO – A 

Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente, datado de 20/05/2008, que 

nomeou para exercer a coordenação de segurança e saúde em obra a Eng.ª Gabriela Alexandra Pinto Cabano, com 

referência à obra mencionada em epígrafe. -------------------------------------------------------------------------------------- 

5 - “ALCATROAMENTOS NO LUGAR DE CANTO DE CALVÃO” – PROC.º N.º 6.2.2-09/2008 – 

NOMEAÇÃO DO COORDENADOR DE SEGURANÇA E SAÚDE EM OBRA – RATIFICAÇÃO – A 

Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente, datado de 20/05/2008, que 

nomeou para exercer a coordenação de segurança e saúde em obra a Eng.ª Gabriela Alexandra Pinto Cabano, com 

referência à obra mencionada em epígrafe. -------------------------------------------------------------------------------------- 

6 - ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS NO BOCO E OUCA – PROC.º N.º 6.2.2-07/2007 – TRABALHOS A MAIS 

N.º 02 – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, retirar o presente ponto da ordem de trabalhos, para 

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

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

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

7 - PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO DOS SISTEMAS PÚBLICOS E PREDIAIS DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS – Presente a proposta de alteração 

ao Regulamento dos Sistemas Públicos e Prediais de Distribuição de Água e de Drenagem de Águas Residuais. ---- 

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

a inquérito público. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- Deu entrada na Sala de Reuniões o Sr.ª Vereadora Dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha às 15:40 horas. As 

deliberações que se seguem passam a contar com a participação e votação da Sr.ª Vereadora. -------------------------- 

C – OBRAS PARTICULARES 

1 - CÉSAR FERREIRA RIBEIRO – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC.º N.º 30/08 – Presente o processo de 

informação prévia n.º 30/08, de que é requerente César Ferreira Ribeiro, residente na Rua da Igreja, n.º 10, lugar e 

freguesia de Calvão, que requer construção de uma moradia unifamiliar e muros, num terreno sito no lugar de 

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

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

técnica datada de 15/05/2008. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2 - LINO RIBEIRO UNIPESSOAL, LDA. – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC.º N.º 39/08 – Presente o 

processo de informação prévia n.º 39/08, de que é requerente a firma Lino Ribeiro Unipessoal, Lda., com sede na 



  

Rua do Mar, lugar e freguesia de Ponte de Vagos, que requer construção de uma moradia unifamiliar, anexos e 

muros, num terreno sito no lugar de Cabecinhas, freguesia de Calvão. ------------------------------------------------------ 

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

técnica datada de 15/05/2008. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3 - MANUEL FERREIRA GUEDES – CONSTRUÇÃO EM PARCELA A DESTACAR – PROC.º N.º 

25/2007 – Presente o processo de destaque nº 25/2007 de que é requerente Manuel Ferreira Guedes, residente na 

Rua Principal, 137, lugar da Gafanha da Vagueira, freguesia da Gafanha da Boa-Hora, que requer autorização para 

o destaque de uma parcela de terreno e emissão de respectiva certidão, com referência a um prédio sito entre a Rua 

Principal e a Estrada de Alta Tensão, lugar e freguesia de Gafanha da Boa-Hora. ----------------------------------------- 

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

datada de 15/05/2008. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4 - MÁXIMO NUNES SOBREIRO E AMADOR DE ALMEIDA FRAGOSO – CONSTRUÇÃO EM 

PARCELA A DESTACAR – PROC.º N.º 5/08 – Presente o processo de destaque nº 5/08 de que são requerentes 

Máximo Nunes Sobreiro e Amador de Almeida Fragosos, ambos residentes na Rua da Fonte, n.º 12, lugar de Boco, 

freguesia de Soza, que requerem emissão da certidão de destaque com referência a um terreno sito no mesmo lugar 

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

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

datada de 05/05/2008. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5 - AMANDIO MARTINS ANACLETO – EXECUÇÃO DE PASSEIO E DOIS LOCAIS DE 

ESTACIONAMENTO – RUA DAS MATAS – VAGOS – Presente o ofício apresentada pela Dr.ª Maria do Céu 

Marques, advogada com escritório em Vagos, que em nome do seu cliente Fernando Ilídio Ferreira, solicita que a 

Câmara Municipal diligencie no sentido de que o Sr. Amândio Martins Anacleto, residente na referida rua, efectue 

as obras necessárias para sanar o conflito existente, pois caso isso não aconteça irá recorrer a vias judiciais. --------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, informar o Sr. Amândio Martins Anacleto, de que é sua 

intenção mandar proceder à alteração do passeio nos termos do que foi aprovado em sua deliberação de 

09/06/2006, concedendo-lhe o prazo de 10 dias para se pronunciar, querendo, nos termos dos artigos 100º e 101 do 

C.P.A. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6 - MANUEL FERNANDO DE ANDRADE E CRUZ – OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA – Presente o ofício 

de Manuel Fernando de Andrade e Cruz, datado de 11/02/2008, a requer licença para Quiosque para Venda de 

Frutos Secos, com a área de 6 m2, sito na Praia da Vagueira, freguesia da Gafanha da Boa-Hora. ---------------------- 

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

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

7 - “BRISAS DO VAGOS, COMÉRCIO DE PÃO E PASTELARIA, LDA” – ALTERAÇÃO DO HORÁRIO 



 
 
 
 
 
 

 

DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO – Tendo o proprietário do estabelecimento apresentado 

exposição nos termos e prazo que lhe foi concedido no âmbito da deliberação de 14/03/2008, a Câmara Municipal 

ponderando todas as circunstâncias, direitos e deveres em litígio e, em face do processo judicial em curso, entre 

reclamante e reclamado delibera, por unanimidade, dar como definitiva aquela sua deliberação nos termos e 

fundamentos da mesma. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Mais delibera, a Câmara Municipal, notificar o reclamante e o reclamado, da presente deliberação. ----------- 

8 - JOÃO SIMÕES PANDEIRADA – LOTEAMENTO URBANO – PROC.º N.º 11/89 – Presente o pedido de 

alteração do loteamento titulado pelo alvará n.º 15/90, referente a um terreno sito em Vagos, no qual se pretende  

-------- Decorrido o período de discussão pública e não tendo sido registada qualquer reclamação sobre a alteração 

solicitada, a Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar a alteração ao loteamento conforme informação 

técnica datada de 05/11/2007, no seu ponto 3. ----------------------------------------------------------------------------------- 

9 - MARIA MARLENE FERREIRA REGALADO – PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA AMPLIAÇÃO 

DE MURO DE DIVISÃO – Presente o requerimento de Maria Marlene Ferreira Regalado, residente no bairro de 

São João, n.º 16, na vila de Vagos, a solicitar autorização para subir um muro de divisão cerca de 1,75 m de altura, 

por motivo de ter mais privacidade e segurança. -------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal nos termos do n.º 2, do art.º 21º do Regulamento do Plano de Urbanização de Vagos, 

por motivos funcionais da urbanização local, delibera, por unanimidade, autorizar a construção de muros de 

divisão, nos termos do requerido. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 - ADELINO FERREIRA SEIXEIRO E MULHER, ISILDA DE JESUS DE OLIVEIRA FERREIRA – 

AQUISIÇÃO DE TERRENO – RECTIFICAÇÃO DA DELIBERAÇÃO DA REUNIÃO DE CÂMARA DE 

28/03/2008 – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, rectificar a sua deliberação do dia 28/03/2008, 

ponto E-4, no sentido que o preço a pagar pelo prédio não é o que consta, mas sim 9.525,00 €, de acordo com a 

correcção de área solicitada pelos vendedores, e efectuada pelos serviços de Topografia da Câmara Municipal. ----- 

2 - ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS – LOTE 105 E 107 – FLORÊNCIO AUGUSTO CHAGAS, S.A. – 

Presente o ofício da Sociedade Florêncio Augusto Chagas, S.A., datado de 13/05/2008, no qual se veio pronunciar 

sobre a intenção da Câmara Municipal de resolver o contrato de compra e venda dos lotes 105 e 107 da Zona 

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



  

-------- Tomando em consideração as circunstâncias do caso, deliberações anteriores da Câmara Municipal para 

situações idênticas e o conjunto de deveres e direitos que neste caso impendem sobre a requerente, nomeadamente 

os expressos no Regulamento Municipal da Aquisição de Lotes na Zona Industrial de Vagos, que é parte integrante 

e conhecida no processo de alienação entre o Município e esta, delibera a Câmara Municipal, por unanimidade, 

manter e dar por definitiva a sua deliberação de 24/04/2008. ----------------------------------------------------------------- 

3 - ELISABETH SANTOS SARABANDO MARTINS – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC.º N.º 13/08 – 

Presente o processo de informação prévia de que é requerente Elisabeth Santos Sarabando Martins, residente na 

Rua das Padeiras, n.º 3, lugar de Lameiro do Mar, freguesia de Santo António de Vagos, que requer informação 

sobre a construção de uma moradia e muros, num prédio sito na referida rua e lugar. ------------------------------------- 

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

técnica de 16/05/2008. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4 - LITORVAGOS – CONSTRUÇÕES UNIPESSOAL, LDA. E OUTRO – INFORMAÇÃO PRÉVIA DE 

LOTEAMENTO – PROC.º N.º 137/07 – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir a informação 

prévia de loteamento apresentada, nos termos das informações técnicas de 30 de Outubro e 08 de Novembro de 

2007, adoptando um perfil de 7 metros ao eixo da via quanto aos muros de vedação. ------------------------------------- 

-------- Mais delibera, no seguimento do deliberado em Reunião da Câmara Municipal de 9 do corrente mês de 

Maio, solicitar ao requerente certidão da propriedade ou autorização de todos os proprietários dos prédios a incluir 

na alteração ao alvará de loteamento n.º 17/94. ---------------------------------------------------------------------------------- 

5 - ESTABELECIMENTO SNACK-BAR “BIFINHO”, SITO EM VAGOS – C. PAIXÃO, LDA. - 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO – Presente o ofício remetido pela Dr.ª Maria Céu Marques advogada, com 

escritório em Vagos, que em nome da sua constituinte Maria Alice Costa Sargento, residente na Rua dos 

Bombeiros Voluntários de Vagos, n.º 14-2º Dto., na vila de Vagos, vem expor e requerer o encerramento do 

estabelecimento de Snack-Bar denominado “Bifinho”, sito no rés do chão do seu bloco habitacional, tendo em 

conta o total desrespeito pelo horário imposto no estabelecimento e no prolongamento do mesmo. -------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, notificar o proprietário do estabelecimento denominado 

“Bifinho”, a firma C. Paixão, Lda., para acatar e cumprir o determinado judicialmente em sede de providência 

cautelar para o horário de funcionamento do estabelecimento, sob pena de não o fazendo poder ser objecto de 

procedimento por crime de desobediência. --------------------------------------------------------------------------------------- 

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO – Terminada a discussão e votação dos assuntos da Ordem do Dia e dado que se 

encontram na sala de reuniões Munícipes, o Sr. Presidente da Câmara deu a palavra aos mesmos. ---------------------- 

-------- Usou da palavra o Sr. Eduardo Manuel das Neves Fernandes, que questionou, que sendo morador na Vila de 

Vagos, e tendo tido conhecimento que os residentes estão a ser notificados para pagamento e ligação à rede de 



 
 
 
 
 
 

 

drenagem de águas residuais se, infelizmente, não existindo ainda a respectiva rede na sua rua, virá a ser notificado 

pelos serviços para aquela ligação e pagamento. --------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Respondeu o Sr. Presidente da Câmara “Que é um facto que foi ordenado aos Serviços de Água e 

Saneamento que notificassem todas as pessoas da freguesia de Vagos, que achando-se sob contrato de fornecimento 

de água da rede pública, poderiam e deveriam, nos termos da legislação em vigor desde 1994 e, especialmente, a de 

1999, aderir ao sistema de rejeição de águas residuais em frente das suas residências. Todavia os serviços, zelosos, 

utilizaram para notificação a totalidade do ficheiro existente quanto ao fornecimento de água desconhecendo que a 

taxa de cobertura desse serviço é superior à taxa de cobertura da rede de rejeição de águas residuais, tendo sido 

notificadas, indevidamente, algumas pessoas que tendo junto das suas moradias água pública ainda não tem a 

possibilidade de rejeitar as suas águas residuais. --------------------------------------------------------------------------------- 

--------Nesta data, já foram alertados os Serviços de Água e Saneamento para cruzarem dados com os Serviços de 

Obras Públicas onde consta, os respectivos mapas e ruas com a rede de saneamento existente e a funcionar no 

Município. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Todavia, mais informo que o facto de simples notificação não impõe sobre o Munícipe qualquer ónus ou 

obrigação de pagamento de um serviço que não dispõe, ainda, na sua Rua para além, obviamente, do incómodo da 

deslocação aos Serviços de Atendimento. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- E mais, não impõe a quem já dispõe do ramal já executado por sua conta, em substituição da Câmara 

Municipal de Vagos, que o pague, restando apenas a obrigação de outorgar contrato de rejeição de águas residuais e 

pagar a taxa respectiva num valor simbólico. ------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- No entanto, é de realçar que aquelas Leis e o Regulamento Municipal, especialmente aquele que se acha em 

vigor desde 2000, impõem legalmente aquilo que é, e continuará a ser, um imperativo ético e de cidadania do 

Munícipe que, tendo disponível junto da sua residência o benefício do fornecimento público de água e da rejeição 

de águas residuais, deve preservar a sua saúde pública e a dos seus e proteger a qualidade ambiental do espaço em 

que se insere a si, e os seus, pensando no presente e no futuro. Por outro lado, esta responsabilidade legal e ética é 

agravada para aqueles Munícipes que já usufruíam e usufruem com conhecimento e sem adesão contratual com o 

Município de Vagos, daquele serviço de rejeição impondo despesas que são pagas por todos os Munícipes do 

concelho, e que, subtil e silenciosamente, se têm vindo a locupletar à custa e à conta de todos, o que a nossa Lei 

Penal não consente e o Regulamento Municipal não permite. Assim sendo, para lá do transtorno que possa ter 

existido na pessoa de alguns Munícipes por se terem deslocado à Câmara Municipal, sem motivo profícuo, para 

quem o Município, desde já, apresenta desculpas públicas. Todavia, é certo que o combate à ilegalidade e ao 

incumprimento da Lei justificam claramente os raros e pequeníssimos excessos que possam ter pontualmente 

ocorrido e, por outro lado, o Município jamais exigirá a quem não deve e será rigoroso para quem ao longo de 20, 



  

10, 5 ou menos anos tem usufruído, abusivamente, daqueles serviços disponíveis, à conta da omissão e do bolso dos 

restantes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Por fim informa-se, pois, que de futuro serão evitados desvios, que sempre acabam por existir porquanto a 

actualização ou prolongamento de redes ainda não é objecto de registo informático disponível a todos os serviços 

da Autarquia e em especial os Serviços de Água e Saneamento, serviço notificante.” ------------------------------------- 

--------- 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 dezasseis horas e trinta e cinco minutos. -------------------------------------------------------------- 


