
 
 
 
 
 
 

 

 

ACTA Nº 11/09 

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DO DIA 12 DE JUNHO DE 2009 

 

--------- No dia 12 de Junho de 2009, pelas catorze horas e quarenta e cinco minutos, no Edifício dos Paços do 

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

Vice-Presidente Dr. Carlos Manuel Simões das Neves, com a presença 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 o Sr. Presidente da Câmara, Dr. Rui Miguel Rocha da 

Cruz, por se encontrar ausente numa reunião na CCDRC a tratar de assuntos do Município. Faltou também a Sr.ª 

Vereadora, Dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha, por se encontrar na EB 2/3 de São Bernardo, a proceder à 

correcção das Provas de Aferição. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, justificar as faltas dadas à presente reunião, pelo Sr. 

Presidente da Câmara, Dr. Rui Miguel Rocha da Cruz e pela Sr.ª Vereadora, Dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha. - 

ORDEM DO DIA 

A - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 

1 - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA – Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 9 de 

Junho de 2009, o qual acusa um saldo em dinheiro de 269.496,01 €. A Câmara Municipal dele tomou 

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

2 - LEGISLAÇÃO PUBLICADA –  

•••• Portaria n.º 609/2009, de 5 de Junho – Aprova o modelo de registo de trabalho extraordinário e os 

elementos que deve conter. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Presente o ofício n.º 013.5.1566, da Guarda Nacional Republicana, Posto de Vagos, que remete o auto de notícia 

de contra ordenação n.º 16/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 e Auto n.º 13/PG-V/09, de 01/05/2009, a mesma tinha 



 

conhecimento que a prática desta constituía infracção. ------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

Presente o ofício n.º 013.5.1567, da Guarda Nacional Republicana, Posto de Vagos, que remete o auto de notícia 

de contra ordenação n.º 17/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, Auto n.º 13/PG-V/09, de 01/05/2009 e 16/PG-V/09, a 

mesma tinha conhecimento que a prática desta constituía infracção. --------------------------------------------------------- 

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

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

5 - HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO – MARVELARIA, LDA. - A Câmara 

Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido formulado por Marvelaria, Lda., com sede na Praia da 

Vagueira Topo Norte, freguesia da Gafanha da Boa Hora, para que o seu estabelecimento de Equipamento / Apoio 

de Praia, sito no referido lugar, denominado “Canto da Sereia”, esteja aberto todos os dias da semana, das 09,00 

horas às 06,00 horas, até 30/09/2009. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

6 - HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO – JORGE MANUEL COSTA 

FERREIRA BOGALHO – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido formulado por Jorge 

Manuel Costa Ferreira, residente na Avenida João Vaz e Silva, Lote 4, Edifício Lídia, 2º Esq. Praia da Vagueira, 

lugar e freguesia da Gafanha da Boa-Hora, para que o seu estabelecimento de Café e Snack-Bar, sito na Avenida 

Claudino Santos Costa, na Praia da Vagueira, denominado “Pica-Pau”, esteja aberto todos os dias da semana, das 

09,00 horas às 04,00 horas, até 30/09/2009. ------------------------------------------------------------------------------------- 

7 - 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 

todos os dias da semana, das 08,00 horas às 04,00 horas, até 30/09/2009. -------------------------------------------------- 

8 - HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO – HERCULANO & MARIA 



 
 
 
 
 
 

 

HELENA, LDA. - A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido formulado por Herculano & 

Maria Helena, Lda., com sede na Rua Albino Oliveira Pinto, Edifício Vagueira, Bloco 2, R/C, Praia da Vagueira, 

Freguesia da Ganha da Boa-Hora, para que o seu estabelecimento de Restaurante e Café, sito no referido lugar, 

denominado “Cervejaria Bohemia”, esteja aberto todos os dias da semana, das 08,00 horas às 04,00 horas, até 

30/09/2009. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9 - JUNTA DE FREGUESIA DE PONTE DE VAGOS – PEDIDO DE SUBSÍDIO – Presente o ofício da Junta 

de Freguesia de Ponte de Vagos, datado de 15/05/2009, a solicitar um subsídio destinado ao pagamento dos 

honorários correspondentes à auditoria efectuada à Junta de Freguesia, no valor de 3.006,25 (três mil e seis euros e 

vinte e cinco cêntimos), conforme aprovado em reunião da Câmara Municipal de 13/01/2006. ------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 3.006,25 € (três mil e seis 

euros e vinte e cinco cêntimos), destinado ao pagamento dos honorários da auditoria. ------------------------------------ 

10 - JUNTA DE FREGUESIA DE PONTE DE VAGOS – PEDIDO DE SUBSÍDIO – Presente o ofício da 

Junta de Freguesia de Ponte de Vagos, datado de 15/05/2009, a solicitar a atribuição de um subsídio, no valor total 

de 17.405,28 € (dezassete mil quatrocentos e cinco euros e vinte e oito cêntimos), destinado ao pagamento de 

facturas, relativo à execução de águas pluviais na Rua do Desporto, cujo montante é de 14.421,60 € (catorze mil 

quatrocentos e vinte e um euros e sessenta cêntimos), e à pavimentação de rua limite da Ponte de Vagos, cujo 

montante é de 2.983,68 € (dois mil novecentos e oitenta e três euros e sessenta e oito cêntimos). ----------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir à Junta de Freguesia de Ponte de Vagos, um 

subsídio no valor total de 17.405,28 € (dezassete mil quatrocentos e cinco euros e vinte e oito cêntimos), destinado 

ao pagamento de facturas, relativo à execução de águas pluviais na Rua do Desporto, cujo montante é de 14.421,60 

€ (catorze mil quatrocentos e vinte e um euros e sessenta cêntimos), e à pavimentação de rua limite da Ponte de 

Vagos, cujo montante é de 2.983,68 € (dois mil novecentos e oitenta e três euros e sessenta e oito cêntimos). ------- 

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

PEDIDO DE SUBSÍDIO PARA ARRANJOS ENVOLVENTES AO CENTRO SOCIAL DE SANTA 

CATARINA – Presente o ofício da CASDSC – Comissão de Apoio Social e Desenvolvimento de Santa Catarina, 

datado de 18/05/2009, a solicitar a atribuição de subsídio para suportar o custo dos arranjos exteriores a ao Centro 

Social de Santa Catarina. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 135.921,00 € (centro e 

trinta e cinco mil e novecentos e vinte e um euros), à Comissão de Apoio Social e Desenvolvimento de Santa 

Catarina, para pagamento dos arranjos exteriores do Centro Social. --------------------------------------------------------- 

12 - DOLOROSA DOS ANJOS SIMÕES ESTANQUEIRO – PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO – Presente o 

ofício da Sr.ª Dolorosa dos Anjos Simões Estanqueiro, residente na Rua João Rocha, n.º 29, lugar de Parada de 



 

Cima, freguesia de Fonte de Angeão, a solicitar um indemnização no valor de 500,00 € (quinhentos euros), pelos 

estragos causados na sua plantação de milho, feijão e abóboras, no decorrer das obras de alargamento da Rua 

Nossa Senhora da Saúde, no referido lugar e freguesia. ------------------------------------------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, indemnizar a Sr.ª Dolorosa dos Anjos Simões Estanqueiro, 

no valor de 500,00 € (quinhentos euros), pelos estragos causados na sua plantação de milho, feijão e abóboras, no 

decorrer das obras de alargamento da Rua Nossa Senhora da Saúde. -------------------------------------------------------- 

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

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

poder utilizar um terreno da Câmara Municipal, entre os dias 01/07/2009 A 05/07/2009. -------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, autorizara instalação do circo, no Largo das Festas de 

Vagos, entre os dias 1 a 5 de Julho do corrente ano. ---------------------------------------------------------------------------- 

14 - EPADRV – ESCOLA PROFISSIONAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DE 

VAGOS – PLANO DE FORMAÇÃO ANO LECTIVO 2009/2010 – Presente o ofício n.º FS 200/09, datado de 

15/05/2009, a solicitar o parecer da Câmara Municipal com referência ao Plano de Formação para o ano lectivo 

2009/2010, a saber: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

• Cursos Profissionais (Nível 3): Técnico de Produção Agrária (variantes produção animal e produção 

vegetal); Técnico de Manutenção Industrial (variantes electromecânica e mecatrónica); Técnico de 

Turismo Ambiental e Rural; Técnico de Restauração (variantes cozinha-pastelaria e restauração-bar); 

Técnico de Construção Civil (variantes condução de obras e topógrafo); Técnico de Gestão. --------------- 

• Cursos de Educação e Formação (CEF): Tipo 2 – Jardinagem e Espaços Verdes, Tratador/Desbastador 

de Equinos, Empregado/Assistente Comercial; Tipo 3 – Empregado/Assistente Administrativo. ---------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, dar parecer favorável a todos os cursos pretendidos pela 

Escola, para o Plano de Formação 2009/2010, atendendo ao facto da Câmara Municipal considerar ser de claro e 

inequívoco interesse municipal o funcionamento desses cursos na EPADRV. --------------------------------------------- 

15 - REGULAMENTAÇÃO DO TRABALHO E TRABALHO EXTRAORDINÁRIO DOS SERVIÇOS 

OPERACIONAIS – RATIFICAÇÃO – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ratificar o despacho do 

Sr. Vereador Fernando Ferreira Capela, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------------------------- 

-------- “Ao abrigo das competências que me foram delegadas e das que a Lei me confere, quanto à 

Regulamentação do Trabalho e trabalho Extraordinário dos Serviços Operacionais, sob tutela e dentro dos pelouros 

que me estão acometidos, emito o seguinte despacho: ------------------------------------------------------------------------- 

− Considerando que, a Câmara Municipal de Vagos traz em execução várias Obras por Administração 

Directa, por todo o Concelho, algumas de elevada complexidade; ----------------------------------------------- 

− Considerando que, há trabalhos que devem ser executados pelos mesmos trabalhadores, em regime 



 
 
 
 
 
 

 

contínuo até à sua conclusão, excedendo, por isso, o horário normal de trabalho; ----------------------------- 

− Considerando que os vários serviços (condução de máquinas, limpeza de vias e praias, recolha de lixo, 

saneamento, águas, alcatroamentos, fiscalização, organização e montagem de eventos desportivos e 

culturais) são executados por assistentes operacionais e assistentes técnicos, com aptidões para o cargo e 

para o exercício de funções; -------------------------------------------------------------------------------------------- 

− Considerando que, não se justifica a admissão de novos trabalhadores, face ao número de horas 

extraordinárias quês e prevê realizar por cada funcionário, por dia, semana, mês e ano, e, bem pelo 

contrário, quer em termos económicos quer em termos sociais, é aconselhável a execução daquelas obras 

e serviços pelos mesmos funcionários; -------------------------------------------------------------------------------- 

− Considerando que, a Lei permite, nestas condições, ultrapassar o limite das cem horas extraordinárias 

previstas, e não se aplicando máximos do artigo 162º, n.º 3, da Lei n.º 59/2008, de 11 de Setembro. ------- 

-------- Assim sendo: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

− Determino que se ultrapasse o número máximo de horas extraordinárias, previsto nos termos do artigo 

161º, n.º 1, alínea a), da Lei n.º 59/2008, de 11 de Setembro, por força do seu artigo 161º, n.º 2, alínea a), 

uma vez que todo este trabalho se encontra abrangido pelo seu artigo 160º, n.º 1; ----------------------------- 

− Mais determino que devem ser respeitados os limites salariais previstos no artigo 161º, n.º 2, do citado 

Diploma Legal; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

− Submeta-se o presente despacho a ratificação da Câmara Municipal de Vagos. -------------------------------- 

-------- Vagos, 18 de Maio de 2009 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- O Vereador ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Fernando Ferreira Capela” ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

16 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE VETERINÁRIA – A Câmara Municipal delibera, por 

unanimidade, retirar o presente ponto da ordem de trabalhos, para esclarecimentos adicionais. ------------------------- 

17 - ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL – RECTIFICAÇÃO DA CARREIRA DE FISCAL 

MUNICIPAL PARA CARREIRA NÃO REVISTA E CARACTERIZAÇÃO DE POSTO DE TRABALHO 

DE TÉCNICO SUPERIOR – MÉDICO VETERINÁRIO – Presente a alteração ao “Mapa de Pessoal” da 

Câmara Municipal, na qual se procede à rectificação da Carreira de Fiscal Municipal, como carreira não revista, 

uma vez que, erradamente a mesma foi inserida na carreira de “Assistente Técnico”, no Mapa aprovado em 12 e 19 

de Dezembro de 2008, respectivamente pelo Órgão Executivo e Órgão Deliberativo, bem como se procede à 

caracterização do posto de trabalho de Técnico Superior / Médico Veterinário. ------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar a alteração ao Mapa de Pessoal, bem como 

remeter o referido documento e aprovação da Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------ 



 

18 - CELESTINO FERREIRA COLCHETE E MARIA DE LA SALETE DA SILVA ROQUE COLCHETE 

– CEDÊNCIA DE PARCELA DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DE OUCA 

E ALARGAMENTO DE CAMINHO – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, proceder à ocupação de 

duas parcelas de terreno com a área total de 783 m2, que confinam com caminho vicinal destinadas à construção 

do Centro Escolar de Ouca e alargamento de via existente as quais fazem parte do artigo matricial rústico n.º 590, 

da freguesia de Ouca, pertencentes a Celestino Ferreira Colchete e Maria de La Salete da Silva Roque Colchete, 

residentes em Carregosa, Ouca, sendo o valor de indemnização pela ocupação na importância de 3.132,00 € (três 

mil cento e trinta e dois euros), passando a nova confrontação do prédio, pelo lado Sul, a ser com “Caminho 

Vicinal”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Mais delibera a Câmara Municipal, por unanimidade, revogar a sua deliberação de 27/06/2008, referente à 

aquisição da referida parcela de terreno. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

19 - LIGAÇÃO DA ZONA ESCOLAR E DESPORTIVA À RUA PADRE VICENTE MARIA DA ROCHA 

– PROJECTO DE EXPROPRIAÇÃO – PARCELA DE EDUARDO SARABANDO – A Câmara Municipal 

delibera, por unanimidade, dar inicio ao procedimento expropriativo da parcela única com o artigo rústico n.º 703, 

da Freguesia de Vagos, nos termos da proposta do Sr. Vice-Presidente apresentada, datada do dia 08/06/2009, a 

qual se transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- “Considerando que a Câmara Municipal de Vagos pretende executar a Obra cujo projecto se designa de 

“Ligação da Zona Escolar e Desportiva à Rua Padre Vicente Maria da Rocha”, na freguesia de Vagos. --------------- 

-------- Considerando que se trata de projecto rodoviário que assume uma fundamental, com o sentido de criar 

novas vias de circulação fluidas e seguras, contribuindo, deste modo, para uma melhor mobilidade local. ------------ 

-------- Considerando que a execução deste Projecto visa complementar e concluir um conjunto de acessibilidades a 

um complexo escolar e desportivo, impondo-se a existências de vias com características próprias e adequadas à 

circulação de crianças e jovens. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Considerando que para proceder ao alargamento do arruamento em causa, a Câmara Municipal de Vagos, já 

deu inicio aos procedimentos administrativos necessários, tendo já contactado com os proprietários das várias 

parcelas envolvidas na execução do projecto, sendo que apenas o proprietário do imóvel em causa colocou 

objecções à cedência de terreno para o respectivo alargamento da via. ------------------------------------------------------ 

-------- Considerando que o imóvel em causa será totalmente absorvido pela concretização do projecto rodoviário 

em causa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- Considerando que entre o proprietário do imóvel e a Câmara Municipal de Vagos tem existido negociações, 

tendo as mesmas sido objecto de várias deliberações (reunião da CMV de 13 de Junho de 2008 e de 12 de 

Setembro de 2008). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- Considerando que tendo sido informado a intenção da Câmara Municipal de Vagos em adquirir a totalidade 



 
 
 
 
 
 

 

do terreno, tendo, designadamente imposto condições para aceitar essa venda, as quais foram aceites pelo 

Município, o proprietário têm-se recusado a realizar a escritura pública de compra e venda. ---------------------------- 

-------- Considerando que, mesmo após ter enviado para o Município os documentos necessários à realização da 

escritura pública de compra e venda do imóvel, o que indiciava a sua intenção de proceder ao negócio, se recusou a 

realizar a mesma. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Considerando tratar-se de imóvel situado no âmbito do P.U. da vila de Vagos, tendo a Assembleia 

Municipal competência legal para declarara utilidade pública da expropriação, nos termos do artigo 14º nº 2 do 

C.E. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- Nestes termos, CUMPRE PROPOR: ----------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Que, de acordo com o artigo 10º do Decreto-Lei nº 168/99, de 18 de Setembro, que instituiu o Código das 

Expropriações, e no objectivo de se proceder à expropriação por utilidade pública da parcela de terreno em causa, 

tem a entidade expropriante de dar início ao competente procedimento expropriativo, aprovando o seguinte 

Projecto de Expropriações, com vista à elaboração da Resolução de Expropriar, nos termos do artigo 

supracitado. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A)FUNDAMENTAÇÃO DA UTILIDADE PÚBLICA E NORMA HABILITANTE ----------------------- 

Conforme prevê a alínea a) do nº1 do artigo 10º do Código das Expropriações deve ser expressamente definida a 

causa de utilidade pública a prosseguir, bem como indicar a norma habilitante: ------------------------------------------- 

-------- Assim e considerando o previamente exposto, propõe-se a seguinte fundamentação de utilidade pública: ---- 

-------- Considerando ser atribuição primária das autarquias o planeamento, e gestão e a realização de 

investimentos nos domínios transportes e comunicações, nomeadamente na concretização de ruas e arruamentos 

que constituem a rede viária de âmbito municipal; ----------------------------------------------------------------------------- 

-------- Considerando que compete à Câmara Municipal a manutenção, recuperação e beneficiação da rede viária de 

cariz municipal; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Considerando que é da competência da Câmara Municipal criar, construir e gerir as redes de circulação 

integradas no património municipal ou sob a administração municipal. ----------------------------------------------------- 

-------- Considerando que a Câmara Municipal de Vagos pretende executar a Obra cujo projecto se designa de 

“Ligação da Zona Escolar e Desportiva à Rua Padre Vicente Maria da Rocha”, na freguesia de Vagos. --------------- 

-------- Considerando que se trata de projecto rodoviário que assume uma fundamental, com o sentido de criar 

novas vias de circulação fluidas e seguras, contribuindo, deste modo, para uma melhor mobilidade local. ------------ 

-------- Considerando que a execução deste Projecto visa complementar e concluir um conjunto de acessibilidades a 

um complexo escolar e desportivo, impondo-se a existências de vias com características próprias e adequadas à 

circulação de crianças e jovens. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

-------- Considerando que para proceder ao alargamento do arruamento em causa, a Câmara Municipal de Vagos, já 

deu inicio aos procedimentos administrativos necessários, tendo já contactado com os proprietários das várias 

parcelas envolvidas na execução do projecto, sendo que apenas o proprietário do imóvel em causa colocou 

objecções à cedência de terreno para o respectivo alargamento da via. ------------------------------------------------------ 

-------- Considerando que o imóvel em causa será totalmente absorvido pela concretização do projecto rodoviário 

em causa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- Considerando que entre o proprietário do imóvel e a Câmara Municipal de Vagos tem existido negociações, 

tendo as mesmas sido objecto de várias deliberações (reunião da CMV de 13 de Junho de 2008 e de 12 de 

Setembro de 2008). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- Considerando que tendo sido informado a intenção da Câmara Municipal de Vagos em adquirir a totalidade 

do terreno, tendo, designadamente imposto condições para aceitar essa venda, as quais foram aceites pelo 

Município, o proprietário têm-se recusado a realizar a escritura pública de compra e venda. ---------------------------- 

-------- Considerando que, mesmo após ter enviado para o Município os documentos necessárias à realização da 

escritura pública de compra e venda do imóvel, o que indiciava a sua intenção de proceder ao negócio, se recusou a 

realizar a mesma. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Considerando tratar-se de imóvel situado no âmbito do P.U. da vila de Vagos, tendo a Assembleia 

Municipal competência legal para declarara utilidade pública da expropriação, nos termos do artigo 14º nº 2 do 

C.E. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- Norma habilitante: artigo 64º nº 7 alínea c) da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei nº 5-

A/2002, de 11 de Janeiro e artigo 29º alínea g) da Lei nº 159/99, de 14 de Setembro. ------------------------------------- 

-------- B)BENS A EXPROPRIAR E PROPRIETÁRIOS ------------------------------------------------------------------ 

-------- Atendendo a que se pretende apenas expropriar uma parcela cujo proprietário e o terreno já se encontram 

devidamente identificados, cumpre, apenas, proceder ao levantamento topográfico da parcela em causa. ------------- 

-------- Deve assim ser solicitado aos serviços de topografia do Município que procedam ao respectivo 

levantamento topográfico. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O Mapa com a identificação do proprietários da parcela em causa, à luz do preceituado no artigo 10º nº 1 

alínea b) e nº 3 do Código das Expropriações, segue em anexo à presente informação. ----------------------------------- 

-------- C)PREVISÃO DO MONTANTE DOS ENCARGOS A SUPORTAR COM A EXPROPRIAÇÃO ----- 

-------- Para a concretização da expropriação, deverá ser realizada a avaliação do bem a expropriar, sendo esta 

precedida da elaboração de relatório por perito da lista oficial, de onde constem os encargos a suportar com a 

expropriação nos termos do artigo 10º nº 1 al. c) do Código das Expropriações. ------------------------------------------- 

-------- No sentido de se proceder à avaliação referida, deverá ser contactada a Direcção Geral de Avaliações, 

nos termos e para os efeitos previstos pelo artigo 27º nº 2 do Código das Expropriações, ou seja, para que 



 
 
 
 
 
 

 

seja fornecida à entidade expropriante a lista das transações e das avaliações fiscais que corrijam os valores 

declarados efectuados na zona em causa e os respectivos valores. ------------------------------------------------------- 

-------- Com vista à instrução do procedimento expropriativo deverá ser elaborado um relatório com a previsão de 

encargos a suportar com a expropriação, feito nos termos do artigo 10º nº4 da CE. Esta previsão tem por base a 

quantia que for determinada previamente em avaliação, documentada por relatório, efectuada por perito da lista 

oficial, escolhido livremente pela entidade interessada na expropriação; ---------------------------------------------------- 

-------- Deverá, por fim, e após ser recebido o relatório elaborado pelo perito da lista oficial, ser indicada a dotação 

orçamental que suportará os encargos a ter com a expropriação, bem com a indicar a respectiva cativação, nos 

termos do artigo 12º nº1 al. c). ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- ASSIM, deve a Câmara Municipal proceder à escolha do perito da lista oficial do ministério da justiça, 

propondo-se, desde já, contactar o Eng. António Canas. ------------------------------------------------------------------ 

-------- Para que o relatório esteja o mais completo possível deverá ser requerido ao serviço de fiscalização 

municipal que informe sobre o estado do terreno, nomeadamente se existem benfeitorias ou outras obras no 

mesmo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- D)O PREVSISTO NO INSTRUMENTO DE GESTÃO TERRITORIAL PARA OS IMÓVEIS A 

EXPROPRIAR E PARA A ZONA DA SUA LOCALIZAÇÃO ---------------------------------------------------------- 

-------- Para os devidos efeitos e nos termos do artigo 10º nº1 al. d) do C.E., deverá ser solicitado à Divisão de 

Planeamento que: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Identifique o Instrumento de Gestão Territorial em vigor para a área a expropriar; ----------------------------- 

- Identifique o previsto no respectivo instrumento de gestão territorial para o imóvel a expropriar e para a 

zona da sua localização; ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Localize a parcela a expropriar na planta de condicionantes, a fim de, caso seja necessário, requerer os 

respectivos pareceres às diferentes entidades com competência em razão de matéria. -------------------------- 

-------- Refira-se que a planta que acompanha o projecto de expropriações deverá ser apresentada a uma escala não 

inferior a 1:1000, caso a parcela se encontre dentro de perímetro urbano e a uma escala não inferior a 1:2000, caso 

se situe fora de perímetro urbano. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- DA ATRIBUIÇÃO DO CARÁCTER DE URGÊNCIA À EXPROPRIAÇÃO E AUTORIZAÇÃO 

PARA TOMADA DE POSSE ADMINISTRATIVA. ----------------------------------------------------------------------- 

-------- Nos termos do artigo 15º e do artigo 19º do Código das Expropriações, e atendendo a que se trata da 

concretização de um projecto poderia ser requerida a atribuição de carácter de urgência à expropriação e a 

autorização para a posse administrativa do bem a expropriar, aquando da Declaração de Utilidade Pública. ---------- 

-------- Para esse feito, a obra em causa deverá estar dotada e sujeita a um de programa de trabalhos e de execução 



 

dos mesmos previamente estabelecido e previsto. ------------------------------------------------------------------------------ 

-------- Desta forma, deverá ser solicitado à divisão financeira que informe se a obra em causa está ou não 

contemplada em sede de orçamento municipal e de plano de actividades. --------------------------------------------- 

-------- O Vice-Presidente da Câmara Municipal de Vagos -------------------------------------------------------------------- 

-------- (Dr. Carlos Manuel Simões das Neves) ” -------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Mais delibera a Câmara Municipal, remeter todo o processo em causa, à Assembleia Municipal para 

Declaração de Utilidade Pública. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

20 - 7ª 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 7ª alteração ao 

orçamento da despesa que apresenta tanto nos reforços como nas anulações, o montante de 281.000,00 €, 

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

21 - 6ª 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 6ª 

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

30.000,00 €, 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. -------------------------------------------------------------------------------------- 

22 - 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 22/05/2009 a 

09/06/2009, cuja relação descriminada dos mesmos é dada aqui como inteiramente reproduzida e fica junto à 

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

23 - 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 EQUIPAMENTO DE APOIO SOCIAL E ADMINISTRATIVO À 

ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS – PROC.º N.º 6.2.2-03/2008 – PLANO DE TRABALHOS, PLANO DE 

MÃO-DE-OBRA, PLANO DE EQUIPAMENTOS E PLANO DE PAGAMENTOS DEFINITIVOS – 



 
 
 
 
 
 

 

Presente o Plano de Trabalhos, Plano de Mão-de-Obra, Plano de Equipamentos e Plano de Pagamentos Definitivos.  

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o Plano de Trabalhos, Plano de Mão-de-obra, 

Plano de Equipamentos e Plano de Pagamentos Definitivos. ------------------------------------------------------------------ 

2 – “OBRAS DE URBANIZAÇÃO DA PRAIA DA VAGUEIRA” – PROC.º 6.2.2-06/2008 – 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 “Obras de Urbanização da Praia da Vagueira”. ---------------------------------------------------------------- 

3 – “AMPLIAÇÃO DA DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS NA VILA DE VAGOS – 1ª FASE” – 

LISTA DE ERROS E OMISSÕES ACEITES – RATIFICAÇÃO – A Câmara Municipal delibera, por 

unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente, datado de 09/06/09, que aprova a lista de erros e omissões da 

obra de “Ampliação da Drenagem de Águas Residuais na Vila de Vagos – 1ª Fase”. ------------------------------------- 

C - OBRAS PARTICULARES 

1 - NATALINO MARQUES ESTANQUEIRO – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC.º N.º 5/09 – Presente o 

processo de informação prévia de que é requerente Natalino Marques Estanqueiro, residente no Canadá, que requer 

informação sobre a operação de destaque e construção de duas habitações, no lugar de Rines, freguesia de Fonte de 

Angeão. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

técnica de 18/05/2009. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 - CECÍLIA FERREIRA LOPES – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC.º N.º 6/09 – Presente o processo de 

informação prévia de que é requerente Cecília Ferreira Lopes, residente na Rua do Palhal, n.º 13, lugar de Palhal, 

freguesia de Ponte de Vagos, que requer informação sobre a construção de uma moradia unifamiliar, anexos e 

muros, num terreno sito na Rua da Rebola, do referido lugar e freguesia. --------------------------------------------------- 

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

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

3 - ANGELINO MARQUES – CONSTRUÇÃO EM PARCELA A DESTACAR – PROC.º N.º 02/09 – 

Presente o processo de construção em parcela a destacar de que é requerente Angelino Marques, residente na Rua 

Nova, n.º 44, lugar de Sanchequias, freguesia de Santo André de Vagos, que requer certidão de destaque de terreno 

sito no lugar do Palhal, freguesia de Ponte de Vagos. -------------------------------------------------------------------------- 

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

informação técnica de 18/05/2009. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

4 - CARLOS ALBERTO SILVA REIS E MECÍLIA MARTINS DE OLIVEIRA – CONSTRUÇÃO EM 



 

PARCELA A DESTACAR – PROC.º N.º 02/09 – Presente o processo de construção em parcela a destacar de 

que são requerentes Carlos Alberto Silva Reis, residente na Rua 5 de Outubro, n.º 2, lugar e freguesia de Santo 

André de Vagos, e Mecília Martins de oliveira, residente na Rua Santa Isabel, n.º 4, lugar de Vergas, freguesia de 

Santo André de Vagos, que requerem certidão de destaque de terreno sito no lugar do Vergas, freguesia de Santo 

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

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

informação técnica de 21/05/2009. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

5 - SILVÉRIO DOS SANTOS ROSA – CONSTRUÇÃO EM PARCELA A DESTACAR – PROC.º N.º 13/09 

– RATIFICAÇÃO – Presente o processo de construção em parcela a destacar de que é requerente Silvério dos 

Santos Rosa, residente na Rua Principal, n.º 145, lugar e freguesia de Ponte de Vagos, que requer certidão de 

destaque de terreno sito no referido lugar e freguesia. -------------------------------------------------------------------------- 

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

de 25/05/2009, que aprovou o processo de destaque nas condições da informação técnica de 20/05/2009. ------------ 

D - DIVERSOS 

1 – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO BAIXO MONDEGO – ENVIO DE MOÇÃO – Presente o 

ofício da Comunidade Intermunicipal do Baixo Mondego, datado de 20/05/2009, a enviar cópia da Moção sobre a 

Deslocalização da Direcção Regional da Economia do Centro (DRE-Centro), apresentada pelo Grupo de 

Deputados do Partido Socialista, na sessão de 15 de Abril, da Assembleia Intermunicipal da Comunidade 

Intermunicipal do Baixo Mondego – CIM-BM. --------------------------------------------------------------------------------- 

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

2 – ANMP – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS PORTUGUESES – PROJECTO DE LEI N.º 

750-X-4ª – Presente o ofício da ANMP – Associação Nacional de Municípios Portugueses, datada de 25/05/2009, 

a remeter o Projecto de Lei n.º 750/X-4ª, que prorroga o prazo legal para a actualização dos planos municipais de 

emergência. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- 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 - GRACIETE DE JESUS MORAES, JOAQUIM VENTURA DA SILVA, ESTER LEONOR DE JESUS 

MORAES E JOÃO CARVALHO DE JESUS MORAES – AQUISIÇÃO TERRENO – RECTIFICAÇÃO 

DA DELIBERAÇÃO DE 14/03/2008 E REVOGAÇÃO DA DELIBERAÇÃO DE 24/04/2009 – Por 



 
 
 
 
 
 

 

deliberação de 14/03/2008 foi decidido adquirir aos Munícipes mencionados em epígrafe, o artigo rústico n.º 

5.031, da freguesia de Ouca, pela importância de 12.500,00 € (doze mil e quinhentos euros), sendo o prédio 

destinado a equipamentos públicos. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Uma vez que a escritura de compra e venda do terreno não foi efectuada em tempo útil, devido a atraso da 

Autarquia, vem o Sr. Vice-Presidente propor, que a aquisição do terreno seja efectuada pela importância de 

13.000,00 € (treze mil euros), tendo em conta que os proprietários solicitaram uma compensação pelos atrasos na 

execução da escritura. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, rectificar a sua deliberação de 14/03/2008, fazendo constar 

da mesma que a aquisição é efectuada pela importância de 13.000,00 € (treze mil euros), conforme proposta do Sr. 

Vice-Presidente Dr. Carlos Manuel Simões das Neves, datada do dia 17/05/2009, destinando-se o referido terreno a 

integrar o Arranjo do Largo da Junta de Freguesia de Ouca e início da construção da ligação entre a EN 333-1 e o 

Centro Escolar de Ouca. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- Delibera, ainda a Câmara Municipal, por unanimidade, revogar a sua deliberação de 24/04/2009, em virtude 

da mesma dizer respeito ao terreno em questão, mas mencionar somente a sua propriedade a duas pessoas e não às 

quatro a que o prédio pertence. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- 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 dezasseis horas e vinte e cinco minutos. ------------------------------------------------------------------------------ 


