
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ACTA Nº 12/08 

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DO DIA 13 DE JUNHO DE 2008 

--------- No dia 13 de Junho 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 o Sr. Francisco José 

Domingues Camarneiro, Chefe de Secção. --------------------------------------------------------------------------------------- 

FALTAS E JUSTIFICAÇÃO: Faltou ao início da reunião o Sr. Presidente da Câmara, por se encontrar 

numa reunião de trabalho no edifício da Câmara Municipal, pelo que, na devida altura, se dará conhecimento da 

entrada do Sr. Presidente na Sala de Reuniões. ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

reunião do dia 23 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 12 de 

Junho de 2008, o qual acusa um saldo em dinheiro de 169.931,36 €. A Câmara Municipal dele tomou 

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

2 - LEGISLAÇÃO PUBLICADA –  

•••• Decreto-Lei n.º 87/2008, de 28 de Maio – Altera o Decreto-Lei n.º 176/2003, de 2 de Agosto, 

introduzindo uma majoração ao montante do abono de família para crianças e jovens, no âmbito das 

famílias monoparentais; ------------------------------------------------------------------------------------------- 

•••• Lei n.º 24/2008, de 2 de Junho – Segunda alteração à Lei n.º 23/96, que cria no ordenamento 

jurídico alguns mecanismos destinados a proteger o utente de serviços públicos essenciais, ------------ 

•••• Resolução do Conselho de Ministros n.º 90/2008, de 3 de Junho – Determina a realização de um 

conjunto de operações de requalificação e valorização de zonas de risco e de áreas naturais 

degradadas situadas no litoral, designado “Polis Litoral – Operações Integradas de Requalificação e 

Valorização da Orla Costeira”; ----------------------------------------------------------------------------------- 

•••• Resolução do Conselho de Ministros n.º 91/2008, de 4 de Junho – Aprova o Plano Nacional de 

Acção Ambiente e Saúde (PNAAS) para o período de 2008-2013; ----------------------------------------- 



  

•••• Portaria n.º 392-A/2008, de 4 de Junho – Aprova o Regulamento de Aplicação das Medidas nºs 

3.3, «Implementação de Estratégias Locais de Desenvolvimento», e 3.5, «Funcionamento dos 

Grupos de Acção Local, Aquisição de Competências e Animação», integradas no subprograma n.º 3, 

«Dinamização das zonas rurais», do Programa de Desenvolvimento Rural do Continente, 

abreviadamente designado por PRODER; ---------------------------------------------------------------------- 

•••• Decreto-Lei n.º 96/2008, de 9 de Junho – Procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 

129/2002, de 11 de Maio, que aprova o Regulamento dos Requisitos Acústicos dos Edifícios, -------- 

•••• Declaração de Rectificação n.º 32/2008, de 11 de Junho – Rectifica o Decreto-Lei n.º 93/2008, de 

4 de Junho, do Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento 

Regional, que procede à segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de Maio, que 

estabelece o regime da utilização dos recursos hídricos, publicado no Diário da República, 1.ª série, 

n.º 107, de 4 de Junho de 2008; ----------------------------------------------------------------------------------- 

•••• Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de Junho – Estabelece o regime económico e financeiro dos 

recursos hídricos. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3 - HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO – J. GONÇALVES & VALENTE, 

LDA. - A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir o pedido formulado por J. Gonçalves & Valente, 

Lda., com sede na Avenida Claudino Santos Costa, na Praia da Vagueira, freguesia da Gafanha da Boa-Hora, para 

que o seu estabelecimento de Café e Snack-Bar, sito no referido lugar, denominado “Pica Pau”, esteja aberto das 

09:00 horas às 05:00 horas, de 1 de Junho a 30 de Setembro do corrente ano. ---------------------------------------------- 

4 - CAIXA LEASING FACTORING – CONTRATO DE LOCAÇÃO FINANCEIRA MOBILIÁRIA PARA 

VIATURA DE RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS – Tendo em consideração os seguintes factos: ------------ 

1. O Tribunal de Contas em processo de visto tem sugerido ao Município de Vagos, sucessivamente, que 

considere a eliminação da cláusula 14ª das condições gerais do contrato; ---------------------------------------- 

2. A Câmara Municipal já ponderou, deliberou, sujeitou a eliminação da citada clausula à contraparte 

outorgante tendo-lhe manifestado nessa ocasião a posição do Tribunal de Contas, tendo a Caixa Leasing 

Factoring – Instituição Financeira de Crédito, S.A., impedido a eliminação, por acordo, da referida 

clausula; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. O Tribunal de Contas tem sucessivamente recusado o visto, face à permanência do contrato da citada 

cláusula; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Entende-se, contudo, analisado todo o clausulado no contrato que os direitos do locador se acham 

suficientemente protegidos, nos termos da cláusula 13ª. ------------------------------------------------------------ 

-------- Assim sendo, a Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ser sua intenção atento os fundamentos 

invocados, efectuar unilateralmente a expurgação da cláusula 14ª, acatando a sugestão do Tribunal de Contas. ------ 



 
 
 
 
 
 

 

-------- Mais delibera, unanimemente, notificar a contraparte para se pronunciar, querendo, nos termos do artigo 

100º e seguintes, do C.P.A., no prazo de 10 dias. ------------------------------------------------------------------------------- 

5 - ESCOLA SECUNDÁRIA DR. JOÃO CARLOS CELESTINO GOMES, ÍLHAVO – CICLOTURISMO 

AO VAGASPLASH – RATIFICAÇÃO – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ratificar o despacho 

do Sr. Vereador Fernando Ferreira Capela, datado de 16/05/2008, que autorizou a realização de um percurso de 

Cicloturismo, no dia 03 de Junho de 2008, entre a Escola Secundária Dr. João Carlos Celestino Gomes – Ílhavo e o 

Vagasplash e vice-versa, pelos alunos, pessoal docente e não docente da referida escola. -------------------------------- 

6 - CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO – CICLOTURISMO AO VAGASPLASH – RATIFICAÇÃO – A 

Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Vereador Fernando Ferreira Capela, 

datado de 28/05/2008, que autorizou a realização de um percurso de Cicloturismo, no dia 03 de Junho de 2008, a 

realizar pela Escola Secundária Dr. João Carlos Celestino Gomes, em Ílhavo. --------------------------------------------- 

7 - ÁLVARO DE ALMEIDA ROSA – ALARGAMENTO DA EN 335 – EXPOSIÇÃO SOBRE A 

OCUPAÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DE MURO – Presente o ofício do Sr. Dr. António Maia 

Geraldo, que em nome do seu constituinte Sr. Álvaro de Almeida Rosa, datado de 02/05/2008, vem dar resposta ao 

Executivo, com referência à sua deliberação do dia 11/04/2008. ------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, isentar da licença de construção e das taxas, e manter a 

deliberação da Câmara Municipal do dia 11 de Abril de 2008. --------------------------------------------------------------- 

8 - JOSÉ ALBANO MARTINS PEREIRA – PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DE 

TRÂNSITO – RATIFICAÇÃO – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. 

Vereador Fernando Ferreira Capela, datado de 16/05/2008, que autorizou a interrupção de trânsito solicitada por 

José Albano Martins Pereira, na qualidade de mordomo da Comissão de Festas em honra de Santo Inácio e Nossa 

Senhora das Candeias, a qual teve no lugar no dia 24 de Maio de 2008, na Rua Principal do lugar do Boco, das 

22:00 horas às 02:00 horas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9 - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VAGOS – PEDIDO DE PARCERIA PARA CURSO DE 

EDUCAÇÃO FORMAÇÃO DE JOVENS – RATIFICAÇÃO – A Câmara Municipal delibera, por 

unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara datado de 26/05/2008, a aceitar a parceria com a 

Escola do 2º e 3º Ciclos Dr. João Rocha (Pai) de Vagos, na candidatura a cursos de “Serviço de Mesa”, tipo 2 e 3, 

“Serralharia Mecânica” tipo 2 e “Jardinagem e Espaços Verdes” tipo 2, com equivalência ao 9º ano. ------------------ 

10 - CIRCUS CLAUDIOS – PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO – Presente o ofício do Circus Claudios, com sede 

na Quinta do Poço Quente, lugar de Caldas de Vizela, freguesia de Vizela, a solicitar autorização, para o mesmo, 

poder utilizar um terreno camarário ou particular, na Praia da Vagueira, entre os dias 11/07/2008 a 14/07/2008 e 

entre 18/07/2008 a 21/07/2008. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 



  

--------A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, indeferir o pedido, por não haver uma localização 

apropriada para a instalação do referido circo. ----------------------------------------------------------------------------------- 

11 - JUNTA DE FREGUESIA DE SANTO ANDRÉ DE VAGOS – PEDIDO DE SUBSÍDIO – Presente o 

ofício da Junta de Freguesia de Santo André de Vagos, datado de 16/05/2008, a solicitar a atribuição de um 

subsídio no valor de 12.000,00 € (doze mil euros), para aquisição de terreno, destinado ao alargamento do 

Cemitério de Santo André de Vagos. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir o subsídio no valor de 12.000,00 € (doze mil 

euros), à Junta de Freguesia de Santo André de Vagos, para aquisição de terreno, destinado ao alargamento do 

Cemitério de Santo André de Vagos. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

12 - GRUPO DESPORTIVO DE CALVÃO – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO E RATIFICAÇÃO DO 

PAGAMENTO EFECTUADO POR CONTA DO MESMO – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, 

atribuir ao Grupo Desportivo de Calvão, um subsídio no valor de 127.705,84 €, destinado à instalação do relvado 

sintético e da vedação do campo de “Futebol 7”, bem como ratificar o despacho referente ao pagamento na 

importância de 25.000,00 €, efectuado no dia 28/05/2008, pela Ordem de Pagamento n.º 1661/2008. ----------------- 

13 - NEVA – NÚCLEO EMPRESARIAL DE VAGOS – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO – RATIFICAÇÃO – 

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

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

14 - GATICÃO – ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE ANIMAIS ABANDONADOS – RATIFICAÇÃO DO 

PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. 

Vereador Dr. Carlos Manuel Simões das Neves, datado de 29/05/2008, que autorizou o pagamento na importância 

de 5.000,00 € (cinco mil euros), à GATICÃO – Associação dos Amigos de Animais Abandonados, efectuado 

através da Ordem de Pagamento n.º 1906/2008. --------------------------------------------------------------------------------- 

15 - DIRECÇÃO DE SERVIÇOS REGIONAL DO PORTO – DIRECÇÃO-GERAL DOS ASSUNTOS 

CONSULARES E DAS COMUNIDADES PORTUGUESES – CRIAÇÃO DE GABINETE DE APOIO AO 

EMIGRANTE – Presente o ofício da Direcção de Serviços Regional do Porto, datado de 26/05/2008, a solicitar a 

Criação de Gabinete de Apoio ao Emigrante, no concelho de Vagos. -------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, entregar o processo à Sr.ª Vereadora Dr.ª Albina Rocha, 

para estudo e contactos com a Direcção de Serviços Regional do Porto. ---------------------------------------------------- 

16 - ALUGUER OPERACIONAL DE VIATURA MARCA RENAULT CLIO, ATRAVÉS DA CENTRAL 

DE COMPRAS DO ESTADO – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, retirar o presente ponto da 

ordem de trabalhos, para esclarecimentos adicionais. -------------------------------------------------------------------------- 

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

Guarda Nacional Republicana, Equipa de Protecção Florestal, que remete o auto de contra ordenação n.º 35/08, 



 
 
 
 
 
 

 

levantado contra a Sr.ª Maria Manuela Capela da Silva Capão, residente na Praça de S. Pedro, Edifícios 

Samagaios, Bloco C - 2º Esq., Palhaça, por mobilização de solos, para alteração do relevo destinado a uma 

plantação de eucaliptos, sem licença da Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------------- 

-------- 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.  

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

Guarda Nacional Republicana, Equipa de Protecção Florestal, que remete o auto de contra ordenação n.º 76/08, 

levantado contra O Sr. Armando Martins Silvestre, residente em Rua das Matas, n.º 70, na vila de Vagos, por 

mobilização de solos, para alteração do relevo destinada a uma plantação de eucaliptos, sem licença da Câmara 

Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- 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.  

19 - COMISSÃO DE FESTAS DE PARADA DE CIMA 2008 – NOSSA SENHORA DA SAÚDE – PEDIDO 

DE SUBSÍDIO – Presente o ofício da Comissão de Festas da Parada de Cima 2008, que solicita um subsídio para 

os festejos em honra de Nossa Senhora da Saúde, que irá realizar-se nos dias 9, 10 e 11 de Agosto do corrente ano.  

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, não atribuir qualquer subsídio à Comissão de Festas da 

Parada de Cima. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

20 - RICARDO EMANUEL FERREIRA – COMISSÃO DE FESTAS DE SALGUEIRO – 

INTERRUPAÇÃO DE TRÂNSITO – RATIFICAÇÃO – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, 

ratificar o despacho do Sr. Vereador Fernando Ferreira Capela, datado de 30/05/2008, que autorizou a interrupção 

de trânsito no dia 14 de Junho de 2008, na Rua de Eixo, das 22:00 horas às 02:00 horas. -------------------------------- 

21 - CIRCO MERITO – PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO – Presente o ofício do Circo Merito, com sede na Rua 

Nossa Senhora do Calvário 355 r/c Dt., Porto, a solicitar autorização, para o mesmo, poder utilizar um terreno, no 

Largo das Festas em Vagos, entre os dias 04/07/2008 a 07/07/2008 --------------------------------------------------------- 

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

Vagos, entre os dias 4 e 7 de Julho do corrente ano. ---------------------------------------------------------------------------- 

22 - 3ª 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 3ª 

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

114.000,00 €, 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. -------------------------------------------------------------------------------------- 

23 - 4ª 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 4ª alteração ao 

orçamento da despesa que apresenta tanto nos reforços como nas anulações, o montante de 165.000,00 €, 

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

24 - 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 23/05/2008 a 

12/06/2008, cuja relação descriminada dos mesmos é dada aqui como inteiramente reproduzida e fica junto à 

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

25 – 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 - “EQUIPAMENTO DE APOIO SOCIAL E ADMINISTRATIVO NA ZONA INDUSTRIAL DE 

VAGOS” – PROC.º N.º 6.2.2-19/2004 – RECEPÇÃO PROVISÓRIA – Presente o auto de recepção provisória 

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

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, retirar o presente ponto para esclarecimentos adicionais. – 

-------- E quando eram cerca das 16:30 horas, entrou na Sala de Reuniões o Sr. Presidente da Câmara, passando a 

presidir à reunião. As deliberações que se seguem, passam a contar com a participação e votação do Sr. Presidente.  

2 - NOMEAÇÃO DO JURÍ DO PROCEDIMENTO – DECRETO-LEI N.º 18/2008, DE 29 DE JANEIRO – 

CÓDIGO DOS CONTRATOS PÚBLICOS – Presente a informação técnica do Director de Departamento de 

Obras Públicas, datada de 11/04/2008, com referência à legislação mencionada em epígrafe. --------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, relativamente a proposta do Director de Departamento de 

Obras Públicas, aceitar a seguinte composição genérica para o Júri, no âmbito do Código dos Contratos Públicos 

(Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro): ------------------------------------------------------------------------------------- 

Efectivos: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

•••• Presidente – Director de Departamento de Obras Públicas, António Castro; ------------------------------ 

•••• Vogal – Chefe da Divisão de Edifícios e Urbanização, Pedro Castro; -------------------------------------- 

•••• Vogal – Chefe da Divisão de Infraestruturas, Jorge Almeida. ----------------------------------------------- 



 
 
 
 
 
 

 

Suplentes: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

•••• Técnico Superior José Silvestre; ---------------------------------------------------------------------------------- 

•••• Chefe da Secção de Obras Públicas, Mário Dinis. ------------------------------------------------------------- 

Peritos para apoiarem o Júri: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

•••• Chefe da Divisão Financeira, Nuno André; --------------------------------------------------------------------- 

•••• Chefe da Divisão Jurídica, Pedro Samagaio. ------------------------------------------------------------------- 

Secretário do Júri: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

•••• Chefe da Secção de Obras Públicas, Mário Dinis, substituído nas suas faltas e impedimentos pela 

Assistente Administrativa Paula Cristina. ----------------------------------------------------------------------- 

-------- Mais delibera, que a presente decisão só produzirá efeito após entrada em vigor da citada Lei, a 31 de Julho 

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

3 - PONTE DA VAGUEIRA – REALIZAÇÃO DE INSPECÇÃO À OBRA DE ARTE – A Câmara Municipal 

delibera, por unanimidade, abrir procedimento para nova realização de inspecção à Ponte da Vagueira. -------------- 

4 - PONTÕES NA ESTRADA PONTE DE VAGOS / SANTA CATARINA – VALE (PONTE DE VAGOS) – 

ABERTURA DE CONCURSO LIMITADO – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, abrir concurso 

limitado de concepção/construção para a obra mencionada em epígrafe, bem como aprovar o Projecto, o Caderno 

de Encargos e o Programa de Concurso. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

5 - PONTE DE FAREJA – REALIZAÇÃO DE INSPECÇÃO À OBRA DE ARTE – A Câmara Municipal 

delibera, por unanimidade, abrir procedimento para a realização de nova inspecção à Ponte da Fareja. ---------------- 

6 - ETAR DE OUCA – PROC.º N.º 6.2.2-09/2007 – ADJUDICAÇÃO – Presente o Relatório Final da Comissão 

de Análise de Propostas, datado de 14/02/2008, que propõe a adjudicação à Firma Cipriano Pereira de Carvalho & 

Filhos, Lda., pelo valor de sua proposta de 153.574,70 € (cento e cinquenta e três mil e quinhentos e setenta e 

quatro euros e setenta cêntimos), em virtude de ser a proposta mais vantajosa. -------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, adjudicar a obra à Firma Cipriano Pereira de Carvalho & 

Filhos, Lda., pelo valor de sua proposta de 153.574,70 € (cento e cinquenta e três mil e quinhentos e setenta e 

quatro euros e setenta cêntimos) mais IVA, de acordo com o Relatório da Comissão de Análise de Propostas. ------- 

7 - “DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E PLUVIAIS DE SANTA CATARINA” – PROC.º N.º 6.2.2 – 

07/2004 – PRAZO DA EMPREITADA – Presente o ofício da firma Azinheiro – Sociedade de Construções, S.A., 

datado de 31/03/2008, no qual solicita duas prorrogações do prazo de execução da obra, com um total de 4 meses, 

primeiro até 31 de Maio de 2008, e o segundo até 31 de Julho de 2008. ----------------------------------------------------- 

-------- Presente, também, a informação técnica datada de 29/05/2008, na qual se dá a conhecer todos os pedidos de 

prorrogação solicitados pela referida firma, e informa que caso a Câmara Municipal aprove esta nova prorrogação, 



  

a mesma deverá ser a título gracioso. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, conceder a prorrogação a título graciosos até 15 de Junho 

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

8 - “DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E PLUVIAIS DE SANTA CATARINA” – PROC.º SN.º 6.2.2 – 

07/2004 – TRABALHOS A MAIS N.º 07 – Presente a informação técnica datada de 30/05/2008, na qual é dado a 

conhecer que para a obra de “Drenagens de Águas Residuais e Pluviais de Santa Catarina”, vão existir trabalhos a 

mais no valor de 10.655,00 €, resultante de: ------------------------------------------------------------------------------------- 

•••• Trabalhos necessários à subida de tampas de câmaras de visita para a cota acabada do pavimento em 

alguns arruamentos (Rua das Canas, travessa das Canas, Rua do Andal e Rua do Cemitério). --------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar os trabalhos a mais, no valor de 10.655,00 €, 

acrescidos de IVA, nos termos da informação técnica datada do dia 30/05/2008. ------------------------------------------ 

9 - ETAR DE SALGUEIRO – PROC.º N.º 6.2.2-06/2007 – PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO – 

Presente a informação técnica datada de 28/05/2008, na qual dá a conhecer que o empreiteiro da obra, firma CPCF 

– Cipriano Pereira de Carvalho & Filhos, Lda., solicitou a prorrogação do prazo da obra, em virtude das condições 

climatéricas não terem sido as melhores para a boa execução da obra, pelo que 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 30 de Junho de 2008. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

informação técnica, de 28/05/2008. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

10 - BENEFICIAÇÃO DA RUA ANTÓNIO DOMINGUES (SANTO ANTÓNIO DE VAGOS) – PROC.º N.º 

6.2.2-16/2006 – RECEPÇÃO PROVISÓRIA E CONTA FINAL DA EMPREITADA – Presente o auto de 

recepção provisória e 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 “Beneficiação da Rua António Domingues (Santo António de Vagos)”. ---------------------------------- 

11 - BENEFICIAÇÃO DE ARRUAMENTOS EM SÃO ROMÃO (SANTO ANDRÉ) – PROC.º N.º 6.2.2-

15/2006 – RECEPÇÃO PROVISÓRIA E CONTA FINAL DA EMPREITADA – Presente o auto de recepção 

provisória e 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 “Beneficiação de Arruamentos em São Romão (Santo André)”. -------------------------------------------- 

12 - RUA DA FONTE VELHA – CABECINHAS (CALVÃO) – PROC.º N.º 6.2.2-08/2006 – RECEPÇÃO 

PROVISÓRIA E CONTA FINAL DA EMPREITADA – Presente o auto de recepção provisória e 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 da “Rua da Fonte Velha – Cabecinhas (Calvão)”. ----------------------------------------------------------------- 

13 - RUA DOS FELÍCIOS (SANTO ANTÓNIO DE VAGOS) – PROC.º N.º 6.2.2-17/2006 – RECEPÇÃO 

PROVISÓRIA E CONTA FINAL DA EMPREITADA – Presente o auto de recepção provisória e 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 da “Rua dos Felícios (Santos António de Vagos)”. --------------------------------------------------------------- 

C – OBRAS PARTICULARES 

1 - JORGE MANUEL SILVA CARRAMÃO – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC.º N.º 46/08 – Presente o 

processo de informação prévia n.º 46/08, de que é requerente Jorge Manuel Silva Carramão, residente na Rua do 

Chopre, n.º 3, lugar do Lameiro do Mar, freguesia de Santo António de Vagos, que requer a construção de uma 

moradia e anexos, num terreno sito no referido lugar e freguesia. ------------------------------------------------------------ 

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

técnica datada de 26/05/2008. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2 - JORGE MANUEL HENRIQUES BOLÁRIO – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC.º N.º 44/2004 – 

Presente o processo de informação prévia n.º 44/2004, de que é requerente Jorge Manuel Henriques Bolário, 

residente na Rua Principal, n.º 9, lugar e freguesia de Covão do Lobo, que requer a construção de um edifício para 

armazém e stand de vendas de bicicletas, num terreno sito no referido lugar e freguesia. -------------------------------- 

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

técnica datada de 04/06/2008. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3 - MARTINS & ANACLETO, LDA. – INFORMAÇÃO PRÉVIA PARA IMPLEMENTAÇÃO DE 

PARQUE INDUSTRIAL – PROC.º N.º92/07 – RATIFICAÇÃO – Presente o processo de informação prévia n.º 

92/07, de que é requerente a firma Martins & Anacleto, Lda., com sede na Zona Industrial de Vagos, lote 32, que 

requer a implementação de um parque industrial na referida Zona Industrial de Vagos, no lote 32. --------------------- 

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

de 28/05/2008, que deferiu o processo de informação prévia de acordo com a informação técnica de 15/04/2008 e 

da deliberação de Câmara Municipal de 14/12/2007. --------------------------------------------------------------------------- 

4 - MARIA ISILDA DA ROCHA – CONSTRUÇÃO EM PARCELA A DESTACAR – PROC.º N.º 15/05 – 

REVOGAÇÃO – Presente o requerimento de Maria Isilda da Rocha, residente na Rua Dr. Sá Carneiro, n.º 13, 

lugar de Lameiro da Serra, freguesia de Santo António de Vagos, a solicitar que a Câmara Municipal revogue a sua 

deliberação que aprovou o destaque de uma parcela de terreno, de um prédio sito em Vagos, com referência ao 

processo mencionado em epígrafe. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, revogar a sua deliberação de 23/12/2005, que aprovou o 



  

destaque. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

5 - FJC – PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, LDA – OBRAS PARTICULARES – PROC.º N.º 248/2007 – 

Presente o processo de obras particulares, n.º 248/2007, de que é requerente a firma FJC – Promoção Imobiliária, 

Lda., com sede na Rua Principal, n.º 308, lugar da Gafanha da Vagueira, freguesia da Gafanha da Boa-Hora, que 

pretende a construção de habitação colectiva e comércio, sito no lote n.º 564, do Plano de Pormenor da Praia da 

Vagueira. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o projecto e arquitectura, de acordo com a 

informação técnica datada de 21/04/2008, na condição de efectuar o pagamento da taxa de ocupação de espaço 

público, previsto no RMUE (Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação), pelo uso do solo em domínio 

público. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6 - ARCANJO MIGUEL ALVES SILVA E NELSON RODRIGUES ALVES SILVA – OBRAS 

PARTICULATES – PROC.º N.º 195/2005 – Presente o requerimento apresentado por Arcanjo Miguel Alves 

Silva e Nelson Rodrigues Alves Silva, ambos residentes na Rua do Rosário, n.º 27, lugar e freguesia de Calvão, 

que requerem novo licenciamento para levar efeito obras de conclusão de uma moradia, garagem e telheiro, num 

terreno sito na Rua da Caneira, lugar de Choca do Mar, freguesia de Calvão. ---------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, deferir a presente pretensão nas condições da informação 

técnica datada de 21/05/2008. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

7 - FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE VAGOS – REMODELAÇÃO E 

REQUALIFICAÇÃO DA IGREJA DO LOMBOMEÃO – Presente o requerimento da Fábrica da Igreja 

Paroquial de Vagos, com sede social na Vila, freguesia e concelho de Vagos, proprietária da Igreja de Nossa 

Senhora de Lurdes, sita no lugar de Lombomeão, que requer a isenção do pagamento das taxas relativas ao proc.º 

de obras n.º 39/06 de remodelação e requalificação da referida igreja. ------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, com base no disposto na alínea b), do n.º 1, do art.º 88º, do 

RMUE – Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação, isentar o pagamento de taxas, da obra da referida 

igreja, nas condições da informação técnica datada de 02/06/2008. ---------------------------------------------------------- 

8 - MARIA DE LOURDES MARQUES DA SILVA – DEMOLIÇÃO DE CASA DE HABITAÇÃO SEM 

CONSENTIMENTO DA PROPRIETÁRIA – Presente o requerimento de Maria de Lourdes Marques da Silva, 

residente na Rua Leite Leal, n.º 65 no Rio de Janeiro, Brasil, representada pela sua advogada, Dr. Isabel Cunha Gil, 

com escritório em Aveiro, que vem expor e requerer que a Câmara Municipal elabore documento no qual sejam 

consagrados todos os direitos, que a requerente tinha, em relação à casa de habitação que possuía no Boco, 

registada sob o artigo matricial urbano n.º 516, da freguesia de Soza, e que foi demolida pela Autarquia, 

abusivamente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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



 
 
 
 
 
 

 

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

9 - CUSTÓDIA MARGARIDA DOS SANTOS COSTA – INSTALAÇÃO DE QUIOSQUE – Presente o 

requerimento de Custódia Margarida dos Santos Costa, datado de 17/04/2008, residente na Rua do Ribeiro, na vila 

de Vagos, a requer autorização, para instalação de um quiosque para venda de revistas e jornais, na Rua da Escola 

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

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, informar a requerente que ponderará a sua pretensão, após 

a abertura do novo Centro de Saúde, que se encontra construído naquela mesma Rua. ----------------------------------- 

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

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, retirar o presente ponto 

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

D – DIVERSOS 

1 - GABINETE DA DEPUTADA LUÍSA MESQUITA – REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE ESCOLAR 

DOS ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO – Presente o ofício do Gabinete da Deputada Luísa Mesquita, 

datado de 13/05/2008, que remete para conhecimento, a resposta do Ministério da Educação à pergunta formulada 

pela referida Sr.ª Deputada, ao Governo, sobre a requalificação do Parque Escolar dos ensinos Básico e 

Secundário. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

2 - ANMP – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES – “CONSELHOS 

MUNICIPAIS DE SEGURANÇA” – Presente o ofício da ANMP – Associação Nacional de Municípios 

Portugueses, datado de 28/04/2008, a informar sobre a Lei n.º 33/98, de 18 de Julho, que cria os Conselhos 

Municipais de Segurança. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

3 - PCP – PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS – GRUPO PARLAMENTAR – Presente o ofício do PCP 

– Partido Comunista Português, datado de 05/05/2008, que remete para conhecimento, o pedido de Apreciação 

Parlamentar do Decreto-Lei n.º 68/2008, de 14 de Abril, que “Procede à definição das unidades territoriais para 

efeitos de organização territorial das associação de municípios e das áreas metropolitanas e para participação em 

estruturas administrativas do Estado e nas estruturas de governação do Quadro de Referência Estratégico Nacional 

2007-2013 (QREN)”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

4 - PCP – PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS – GRUPO PARLAMENTAR – Presente o ofício do PCP 

– Partido Comunista Português, datado de 26/05/2008, que remete para conhecimento a pergunta formulada ao 

Governo pelo Deputado Miguel Tiago, sobre “Nacionais de Juvenis no âmbito do Desporto Escolar”. ---------------- 



  

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

5 - ALDA – ASSOCIAÇÃO DA LAVOURA DO DISTRITO DE AVEIRO – Presente o ofício da ALDA – 

Associação da Lavoura do Distrito de Aveiro, datado de 30/05/2008, onde apresentam a sua reclamação perante o 

cenário de crise instalada na agricultura. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal dele tomou conhecimento, e delibera, por unanimidade, remeter a Sua Excelência Sr. 

Ministro da Agricultura, a petição dos agricultores da ALDA – Associação da Lavoura do Distrito de Aveiro, afim 

de tomar conhecimento da mesma, e diligenciar no sentido de achar uma solução para os problemas expostos pela 

petição. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 - AQUISIÇÃO DE TERRENOS A MÁRIO JULIO ALMEIDA COSTA – PARQUE EMPRESARIAL DO 

FONTÃO – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, proceder à aquisição, ao Sr. Professor Dr. Mário 

Júlio de Almeida Costa, e esposa, dois prédios rústicos de que são proprietários na Freguesia de Soza, sitos na 

Zona do futuro Parque Empresarial do Fontão, inscritos na matriz da Freguesia de Soza, sob os artigos 465 e 506, 

pela quantia global de 9.645,90 €, ao preço médio de 3,30 €/m2, sendo o artigo 465 adquirido por 5.760,75 €, e o 

artigo 506 adquirido por 3.885,15 €, e cede-los pelo mesmo valor à Mais Vagos – Sociedade Gestora de Parques 

Empresariais de Vagos, S.A., com sede em Vagos. ----------------------------------------------------------------------------- 

-------- Ausentaram-se da Sala de Reuniões, os Senhores Vereadores, Dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha e o Sr. 

Fernando Ferreira Capela, por serem intervenientes nas denúncias efectuadas à IGAL – Inspecção-Geral da 

Administração Local. A deliberação que se segue não conta com a participação e votação dos Senhores 

Vereadores. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 - DELIBERAÇÃO NO AMBITO DO RELATÓRIO DO IGAL –  

-------- No seguimento da inspecção ordinária sectorial realizada pela Inspecção-Geral da Administração 

Local (IGAL) ao Município de Vagos, na área do urbanismo, que abrangeu a actividade da autarquia no 

período decorrido entre 2 de Junho de 2003 a 22 de Outubro de 2007, na sequência do mesmo vem a 

Câmara Municipal deliberar nos seguintes termos: ------------------------------------------------------------------------- 

A) Relativamente ao Capítulo I, denominado por Ordenamento do Território e planeamento urbanístico. --- 

-------- Quanto ao Ponto 1 do Capítulo I, sob a epígrafe Planos Municipais de Ordenamento do Território a 

Câmara Municipal de Vagos limita-se a tomar conhecimento das observações efectuadas, pois na parte referente ao 

planeamento urbanístico, o Relatório de Inspecção limita-se a fazer um levantamento dos instrumentos de 



 
 
 
 
 
 

 

planeamento municipal em vigor, sem lhes formular qualquer apreciação crítica, em especial ao Regulamento do 

Plano de Pormenor da Praia da Vagueira. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- De referir que a aprovação e entrada em vigor do Plano de Urbanização de Vagos bem como as alterações 

efectuadas ao Plano de Pormenor da Praia da Vagueira vieram permitir a regularização de um conjunto de actos 

administrativos de gestão urbanística emanados anteriormente, como se decorre de forma expressa no ponto 8 do 

Capítulo II do Relatório de Inspecção. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Quanto ao Ponto 2 do Capitulo I, sob a epígrafe Loteamentos Urbanos o relatório da inspecção detectou, 

no que concerne aos procedimentos atinentes aos loteamentos urbanos, algumas irregularidades. Algumas delas 

encontram-se já superadas, como aliás decorre do Relatório de Inspecção (como a junção ao processo do 

comprovativo do pagamento de taxas ou de outros documentos em falta e a conclusão do processo n.º 6/2003). ----- 

--------- Quanto às restantes, a Câmara Municipal delibera proceder à adopção dos comportamentos 

necessários para a respectiva correcção, nos termos seguintes: ---------------------------------------------------------- 

a) Solicitar à Secção Administrativa e aos Técnicos do Departamento de Urbanismo para estarem atentos à 

instrução dos processos de operações urbanísticas, no âmbito da qual deverão verificar o cumprimento 

integral da Portaria 232/08 de 11 de Março, bem como os Regulamentos Municipais em vigor; ------------- 

b) Ordenar à Secção Administrativa, para rubricar e numerar todos os documentos que compõem os 

processos; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

c) Ordenar aos Técnicos do Departamento de Urbanismo, para, nas informações prestadas, referirem o 

enquadramento das pretensões apresentadas nos instrumentos de gestão territorial vigentes. ----------------- 

d) Ordenar actuação mais activa da Fiscalização; ------------------------------------------------------------------------ 

-------- Mais delibera a Câmara Municipal de Vagos, no que concerne à recomendação de existência de um 

programa informático que alerte os serviços do estado do processo em tempo real e que permita o cruzamento de 

informações com o serviço de fiscalização, que a mesma será tida em consideração no âmbito da adaptação da 

actuação do município às novidades procedimentais trazidas pela Lei n.º 60/2007, de 4 de Setembro, que pressupõe 

a tramitação informática de todos os procedimentos. --------------------------------------------------------------------------- 

--------- Quanto ao Ponto 3 do Capitulo I, sob a epígrafe Obras Particulares, no que diz respeito aos 

procedimentos atinentes às obras particulares, mostra-se importante referir o seguinte relativamente às situações 

detectadas no Relatório de inspecção: -------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) Artigo 84º do Regulamento Geral de Urbanização e Edificação (RMUE), relativo ao agravamento 

de taxas – a Câmara Municipal delibera informar que a norma em referência foi eliminada na proposta do 

RMUE que se encontra a Discussão Pública desde 4 de Abril de 2008 (D.R. nº 67, 2ª Série). ---------------- 

b) Artigo 3º do RMUE, que estipula a obrigatoriedade do pedido de informação prévia – a Câmara 



  

Municipal delibera informar que na Alteração ao RMUE que esteve submetida a Discussão Pública no 

período de 29 de Fevereiro a 16 de Abril de 2008 (publicada no D.R. nº 43, 2ª Série, em 29 /02/08, através 

do Aviso nº 5895/08), foi eliminado do artigo em causa o carácter obrigatório de apresentação de pedido 

de informação prévia, a anteceder o pedido de licenciamento para nova edificação e para loteamento e que 

se mantém a referida alteração na Proposta do RMUE, de adaptação à Lei 60/07 de 04/09. Mais delibera 

informar que se acha em análise e preparação o processo para ser submetido a reunião de Câmara e, 

posteriormente, de Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------------------------------- 

c) Artigo 5º do RMUE – sobre a vinculatividade dos Estudos Urbanísticos – apesar desta norma estar 

contemplada na nova Proposta do RMUE, que se encontra a Discussão Pública, a Câmara Municipal 

delibera informar que a mesma, por força das correcções introduzidas na fase de apreciação das sugestões/ 

reclamações, foi alterada, deixando de ter carácter vinculativo, como de um instrumento de gestão 

territorial se tratasse, e adquirindo, tão só, a natureza de documento com princípios orientadores. ----------- 

-------- Quanto ao Ponto 4 do Capítulo I, sob a epígrafe Contra-Ordenações, e dando cumprimento ao solicitado 

no último parágrafo da pg. 15 do Relatório de Inspecção, a Câmara Municipal delibera ordenar ao Serviços 

Jurídicos que elaborem informação actualizada relativa ao estado actual dos processos de contra-ordenação entre os 

anos de 2005 a 2007 que se encontravam, à data da inspecção, em curso. -------------------------------------------------- 

B) Relativamente ao Capítulo II, denominado por Queixas. -------------------------------------------------------------- 

-------- Quanto ao Ponto 1 do Capítulo II, sob a epígrafe Exposição de Fernando Ferreira Capela e Outros – 

Processos de contra-ordenação nº 578/2001 da DRAOT do Centro e nº 41/2001 do Município de Vagos – 

“Azenhas do Boco”, tal como decorre claramente do Relatório de Inspecção – apontando no mesmo sentido dos 

princípios fundamentais da actividade administrativa, como o princípio da proporcionalidade – a demolição, 

enquanto medida de tutela de legalidade, apenas deve ser mobilizada em última instância. Assim, no sentido 

proposto pela Inspecção, a Câmara Municipal delibera, tendo em conta que a legalização de várias edificações aí 

existentes se apresenta como possível em face da proposta de revisão do Plano Director Municipal em curso, já em 

fase posterior à discussão pública, facto reconhecido no próprio Relatório de Inspecção que salienta solução 

idêntica à preconizada para o edifício a que se refere o ponto 6 e alguns dos edifícios referidos no ponto 7 ambos 

do Capítulo II do Relatório de Inspecção, pela manutenção provisória daquelas. ------------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal delibera ainda que, para efeitos da mencionada regularização, esta fica ainda 

dependente da elaboração de um plano de pormenor para a área, cujo procedimento a Câmara Municipal pretende 

desencadear ao abrigo do disposto no artigo 6.º-A do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, na 

redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 316/07 de 19 de Setembro. -------------------------------------------------------------- 

-------- Relativamente à utilização e uso das referidas construções sem qualquer título ou licença de utilização, a 

Câmara Municipal delibera ordenar aos serviços de fiscalização municipal que procedam ao levantamento do 



 
 
 
 
 
 

 

respectivo auto de notícia de contra-ordenação por violação do artigo 98º nº 1 al. d) do Regime Jurídico da 

Urbanização e da Edificação e delibera ainda, ao abrigo do artigo 109º do Regime Jurídico da Urbanização e da 

Edificação, emitir mandado a ordenar a cessação da utilização não licenciada dos edifícios em causa, ordenando 

aos serviços administrativos que procedam à notificação do infractor para os termos dos artigos 100º e seguintes do 

CPA, para se pronunciar, querendo, no prazo de dez dias. --------------------------------------------------------------------- 

-------- Quanto ao Ponto 2 do Capítulo II, sob epígrafe Exposição de Paula Cristina Baptista Gomes – 

Processo nº S.P. 11800-2/2002 – Município de Vagos, que aborda dois processos, a Câmara Municipal 

pronuncia-se nos seguintes termos: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

a) Em relação ao Processo 174/01, a edificação alvo de análise situa-se sobre os lotes 18 e 19 do 

loteamento titulado pelo alvará nº 23/90. Por força da entrada em vigor do Plano Pormenor da Praia da Vagueira 

(Revisão), publicado em 03/11/97 no DR I Série B, nº 254 e da alteração de pormenor, publicada em 26/09/98 no 

DR II Série, nº 223, a área para onde se projecta o referido alvará de loteamento havia sofrido uma alteração, 

admitindo, todavia, o artigo 8.º do regulamento daquele plano que, para efeitos de construção, é admitida que duas 

ou mais parcelas de terreno se podem agrupar e transformar numa única parcela ou lote, desde que a área total de 

pavimentos, número de fogos, tipologias e demais indicadores sejam a soma dos valores correspondentes às 

parcelas unificadas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- Ora, como no caso em apreço os parâmetros urbanísticos da edificação eram o resultado da soma dos 

parâmetros definidos para cada lote (18 e 19 correspondentes aos designados “lotes” 364A e 364B do PPPV), foi 

deferido o pedido. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Em suma, entendeu-se poder licenciar a construção por considerar que a deliberação da Câmara Municipal 

que decidiu pelo deferimento do pedido continha em si simultânea e cumulativamente, ainda que implícita, uma 

decisão necessária de alteração do loteamento, razão pela qual ao deferir a construção a mesma conformava o 

loteamento pelo que não seria necessário a existência de um acto formal de alteração do loteamento válido e em 

vigor na data em que a publicação da alteração do Plano de Pormenor acarretava a sua modificação. ------------------ 

-------- Aliás, era essa a vontade manifestada pelo titular do loteamento ao submeter a licenciamento uma 

edificação que importava necessariamente a alteração do seu loteamento inicial, que entendeu estar alterado 

porquanto, para que a referida junção pudesse operar, aceitava a nova norma do PPPV de aplicação automática e 

contida no próprio loteamento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Contudo, e para clarificar de vez a presente questão e não pretendendo esgrimir interpretações jurídicas, a 

Câmara Municipal delibera, em face do afirmado no Relatório de Inspecção, concluir pela necessidade de alteração 

ao alvará de loteamento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- Em consequência, aceitando que a entrada em vigor de um Plano com parâmetros diferentes dos que 



  

constam num alvará de loteamento não altera este de imediato por deferimento de pedidos que se conformam com 

o estipulado pelo (novo) plano em vigor sendo sempre necessário desencadear uma alteração formal ao loteamento, 

sendo esta ou da iniciativa do interessado – artigo 27.º do RJUE – ou da iniciativa da câmara – artigo 48.º do RJUE 

- delibera ainda a Câmara Municipal notificar o interessado para vir requerer a alteração ao alvará de loteamento, 

ao abrigo do disposto no artigo 27º do Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação, alteração esta que, por se 

traduzir numa mera junção de lotes, sem que haja a modificação dos restantes parâmetros, se encontra sujeita a 

simples deliberação da Câmara, com dispensa de quaisquer outras formalidades (ex vi artigo 27º nº8 do Regime 

Jurídico da Urbanização e da edificação), sendo que a referida alteração é possível em face das normas em vigor 

(precisamente os artigos 8º e 9º do regulamento do PPPV). ------------------------------------------------------------------- 

b) Em relação ao Processo 58/2000, a edificação situa-se sobre os lotes 20 e 21 do alvará de loteamento 

nº23/90, correspondentes aos designados “lotes” 365A e 365B do PPPV, sendo a situação é idêntica à anterior. ----- 

-------- Assim, aceitando que a entrada em vigor de um Plano com parâmetros diferentes dos que constam num 

alvará de loteamento não altera este de imediato por deferimento de pedidos que se conformam com o estipulado 

pelo (novo) plano em vigor sendo sempre necessário desencadear uma alteração formal ao loteamento, sendo esta 

ou da iniciativa do interessado – artigo 27.º do RJUE – ou da iniciativa da câmara – artigo 48.º do RJUE - delibera 

ainda a Câmara Municipal notificar o interessado para vir requerer a alteração ao alvará de loteamento, ao abrigo 

do disposto no artigo 27º do Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação, alteração esta que, por se traduzir 

numa mera junção de lotes, sem que haja a modificação dos restantes parâmetros, se encontra sujeita a simples 

deliberação da Câmara, com dispensa de quaisquer outras formalidades (ex vi artigo 27º nº8 do Regime Jurídico da 

Urbanização e da edificação), sendo que a referida alteração é possível em face das normas em vigor (precisamente 

os artigos 8º e 9º do regulamento do PPPV). ------------------------------------------------------------------------------------- 

c) Por outro lado, reanalisados os processos das alíneas anteriores, verifica-se que o número de 

estacionamentos privados subterrâneos é inferior ao estipulado no Quadro de Lotes anexo ao regulamento do 

PPPV, apesar de estar de acordo e garantir o cumprimento do artigo 29º do citado Regulamento que determina 1 

lugar/ fogo. Importa pois referir, lendo o artigo 29º do Regulamento do PPPV, que se verifica que “ Dentro do 

perímetro da construção destes edifícios terá de se garantir o espaço suficiente para lugares de estacionamento, 

num mínimo de um lugar por fogo…”. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Tal situação, apesar de se afigurar clara e inequívoca aos olhos da autarquia mas porque suscitou dúvidas de 

interpretação e integração entre o regulamento do plano e o citado Quadro, a Câmara Municipal delibera alterar, na 

proposta da 2ª Revisão do Plano de Pormenor da Praia da Vagueira, em curso, o número de lugares de 

estacionamento nos designados “lotes” 364A e 364B para 6 e 6 e “lotes” 365A e 365B, para 7 e 7, 

respectivamente. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Posteriormente, terá lugar a rectificação do citado alvará de loteamento n.º 23/90, ao abrigo do n.º 8 do 



 
 
 
 
 
 

 

artigo 27º do RJUE, consistindo na alteração do número de lugares de estacionamento nos respectivos lotes. -------- 

-------- Por outro lado, importa referir que, pelo menos, no processo 174/01 se verifica, tanto a nível de telas finais, 

como na descrição das fracções na Propriedade Horizontal, porque possuindo as fracções E e K garagens duplas e 

ás restantes 10 fracções a garantia de 1 lugar por fogo, entendem-se que o número de estacionamentos privados 

subterrâneos ascende aos 14 previstos no citado quadro de “lotes”, publicado em 26/09/98. ----------------------------- 

-------- Quanto ao Ponto 3 do Capítulo II, sob epígrafe Exposição de Joaquim Simões Oliveira Rosas – Alvará 

de ocupação emitido ao lote nº 4, na Praia da Vagueira (alvará de loteamento nº 03/01 situado no PPPV), 

Processo S.P. 11800-2/2006, a Câmara Municipal delibera anexar certidão do auto da vistoria efectuada à fracção 

F, que teve lugar em 14/04/08, e informar que a vistoria à fracção M não ocorreu por indisponibilidade do 

reclamante Joaquim Simões Oliveira Rosas. ------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Contudo, é relevante referir que as autorizações de utilização para as fracções autónomas foram emanadas 

nos termos em que a lei o permite, ou seja, quando as partes comuns estejam em condições de ser utilizadas, o que 

não implica, necessariamente que estejam concluídas. ------------------------------------------------------------------------- 

-------- Quanto à questão levantada sobre “acesso de viaturas” e “acesso de peões” a Câmara Municipal delibera, 

tendo em consideração a informação já prestada em 11/12/07, suscitar a aplicação do n.º 5 e n.º 4 do supra citado 

artigo 29º, que prevê a possibilidade do Município, sempre que vier a ser necessário a ocupação de espaço em 

domínio público para acesso a edifícios, fruto da implantação imposta pelo Plano, usar da figura do Direito de 

Superfície ou outra aplicável quanto ao uso do solo e subsolo. --------------------------------------------------------------- 

-------- Assim sendo, a Câmara Municipal delibera notificar o promotor do loteamento e da autorização de 

construção do edifício em questão a efectuar o pagamento de taxas de compensação e de ocupação de espaço 

público previstas no RMUE. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

C) Por fim, relativamente ás restantes considerações e recomendações abordadas no citado relatório, a 

Câmara Municipal delibera ordenar aos Serviços que diligenciem no sentido de ser: ------------------------------ 

1. Concluído o processo respeitante à operação urbanística que decorre em nome de Mário Jorge dos Santos 

Anacleto e de João Paulo dos Santos Anacleto, informando-se a IGAL desse facto; --------------------------- 

2. Solicitado o relatório acústico ao proprietário do café “ El Caribe” (Cap. II, ponto 4.), informando-se a 

IGAL quando o mesmo for apresentado; ------------------------------------------------------------------------------ 

3. Informada a IGAL no que respeita ao processo de “ Vagasplash”, quando ocorrer a conclusão do pedido 

de informação prévia, que está a decorrer; ---------------------------------------------------------------------------- 

4. Acompanhada, pela fiscalização, a situação denunciada de extracção de inertes na Gafanha da Boa-Hora, 

para detectar e prevenir eventuais futuras extracções, que a acontecer, deverão ser objecto das devidas 

sanções; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



  

5. Notificado o Sr. António Domingues Mouco, requerente do processo de licenciamento de construção nº 

84/1992, a proceder à apresentação da documentação em falta de forma a ser avaliado e, eventualmente, 

emitido o alvará respeitante à 2ª fase, procedendo-se assim à regularização da situação e ao pagamento 

das taxas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. Acompanhada, pela fiscalização, a construção da Sra. Elise Santos Caetano e do Sr. Rafael Santos 

Caetano, obra que se deverá permanecer suspensa até à legalização da situação e comunicada à IGAL a 

sanção aplicada no processo de contra-ordenação em curso, aquando do seu desfecho. ------------------------ 

7. Acompanhada, pela fiscalização, a construção do Sr. Américo de Oliveira Santos que deverá ter 

tratamento idêntico ao da situação anterior. --------------------------------------------------------------------------- 

-------- A presente deliberação foi tomada por unanimidade. ------------------------------------------------------------------ 

-------- Entraram novamente na Sala de Reuniões, os Senhores Vereadores Dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha e o 

Sr. Fernando Ferreira Capela. As deliberações que seguem contam com a participação e votação dos Senhores 

Vereadores. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3 - CARTA CONFORTO – SOCIEDADE “MAIS VAGOS – SOC. GESTORA DE PARQUES 

EMPRESARIAIS DE VAGOS, S.A.” – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ratificar as Cartas de 

Conforto, assinadas pelo Sr. Presidente da Câmara, Dr. Rui Miguel Rocha da Cruz, em 27/12/2007 e 11/06/2008, 

respectivamente para a Caixa de Crédito Agrícola de Vagos e Caixa Geral de Depósitos, S.A.. ------------------------- 

4 - PARQUE MUNICIPAL DE HABITAÇÃO – ADOPÇÃO DO REGIME DE RENDA APOIADA – 

BAIRRO DA CORREDOURA EM VAGOS – Pretendendo a Câmara Municipal de Vagos por força da Lei n.º 

166/93, de 7 de Maio, e por motivos de justiça social, actualizar as rendas que colhe no Bairro da Corredoura de 

que é titular o Município, pelo que delibera, por unanimidade, nos seguintes termos: ------------------------------------- 

1. Adoptar o regime de renda apoiada, previsto no Decreto-Lei n.º 166/93, de 7 de Maio, devendo ser 

notificados os moradores, dando cumprimento ao princípio de audiência prévia; ------------------------------- 

2. Fixar os valores da renda de cada fracção de acordo com a tabela constante da informação da Técnica do 

Serviço Social, datada de 12/06/2008, a qual aqui se dá como inteiramente reproduzida e fica anexa à acta 

da presente reunião, a partir de Outubro de 2008; -------------------------------------------------------------------- 

3. Fixar, que a entrega das declarações de rendimentos, para efeito da actualização das rendas será feita 

anualmente, de acordo com o art.º 8º do referido Decreto-Lei; ----------------------------------------------------- 

Delibera ainda a Câmara Municipal, unanimemente, propor em alternativa, aos arrendatários das habitações a 

possibilidade de adquirirem as respectivas fracções, pelo valor estimado, constante da tabela anexa à informação 

do Director do Departamento de Desenvolvimento de Obras Públicas, datada de 02/06/2008, a qual aqui se dá 

como inteiramente reproduzida e fica também anexa à acta da presente reunião. ------------------------------------------ 

5 - PROTOCOLO ENTRE O MUNICÍPIO DE VAGOS E A EPADRV – ESCOLA PROFISSIONAL DE 



 
 
 
 
 
 

 

AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DE VAGOS – ANIMAÇÃO NA PRAIA DA 

VAGUEIRA – A Câmara municipal delibera, por unanimidade, autorizar o Sr. Presidente da Câmara, a proceder à 

assinatura o protocolo mencionado em epígrafe. -------------------------------------------------------------------------------- 

6 - AQUISIÇÃO DE TERRENO A AGRIPINO DA ROCHA DOMINGUES, SITO NA RUA DA 

ALEGRIA, EM VAGOS – A Câmara Municipal, por proposta do Sr. Vereador Fernando Ferreira Capela, 

delibera por unanimidade, adquirir a Agripino da Rocha Domingues, residente na Avenida João Grave, n.º 460, na 

vila de Vagos, o artigo rústico n.º 702, da Freguesia de Vagos, pelo preço de 5.000,00 €, sendo o mesmo destinado 

ao alargamento da Rua da Alegria, em Vagos. ---------------------------------------------------------------------------------- 

7 - AQUISIÇÃO DE UM TERRENO A EDUARDO SARABANDO, SITO NA RUA DA ALEGRIA, EM 

VAGOS – A Câmara Municipal, por proposta do Sr. Vereador Fernando Ferreira Capela, delibera por 

unanimidade, adquirir a Eduardo Sarabando, residente Rua Padre Joaquim da Rocha, n.º 189, lugar de 

Lombomeão, freguesia de Vagos, o artigo rústico n.º 703, da Freguesia de Vagos, pelo preço de 5.000,00 €, sendo 

o mesmo destinado ao alargamento da Rua da Alegria, em Vagos. ---------------------------------------------------------- 

8 - INDEMNIZAÇÃO PELA OCUPAÇÃO DE UMA PARCELA DE TERRENO, PARA 

ALARGAMENTO DA RUA DA ALEGRIA, EM VAGOS, A EDUARDO SARABANDO – A Câmara 

Municipal, por proposta do Sr. Vereador Fernando Ferreira Capela, delibera por unanimidade, indemnizar o Sr. 

Eduardo Sarabando, residente na Rua Padre Joaquim da Rocha, n.º 189, lugar de Lombomeão, freguesia de Vagos, 

pela ocupação de uma parcela de terreno com a área de 34,5 m2, e pela demolição do muro de vedação existente no 

terreno, sito na Rua da Alegria em frente ao Novo Centro de Saúde de Vagos, destinada ao alargamento da referida 

via, pelo montante de 1.500,00 €. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Mais foi deliberado, unanimemente, autorizar a reconstrução do muro de vedação, recuando este 3 (três) 

metros, em relação ao existente. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9 - MARIA EDITE PEREIRA MARCELINO – PAGAMENTO DE INDEMNIZAÇÃO – ESTAÇÕES 

ELEVATÓRIAS – Presente a informação técnica datada de 05/05/2008, na qual é dado a conhecer que após visita 

ao local da implantação da estação elevatória n.º 1, e após reclamação verbal efectuada pelo proprietário do terreno 

vizinho, verificou-se que as águas superficiais provenientes dos arruamentos confinantes e do terreno envolvente à 

estação elevatória n.º 1, escorreram para o terreno da reclamante, destruindo uma parte das culturas existentes. ----- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, indemnizar a Sr.ª Maria Edite Pereira Marcelino, residente 

no Boco, pelo montante de 235 €, para compensação dos estragos causados na sua propriedade. ----------------------- 

10 - CORPO NACIONAL DE ESCUTAS – AGRUPAMENTO 851 – PONTE DE VAGOS – ATRIBUIÇÃO 

DE SUBSÍDIO – Presente o ofício datado de 13/06/2008, do Agrupamento de Escuteiros n.º 851 – Nossa Senhora 

da Luz Ponte de Vagos, a solicitar atribuição de um subsídio destinado ao pagamento das despesas efectuadas com 



  

aquisição de um terreno adquirido pela Câmara Municipal, em Ponte de Vagos, destinado à construção da sede de 

escuteiros. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir um subsídio na importância de 584,56 €, para 

desbloqueamento de aquisição de terreno. --------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- 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 Secção, tendo terminado a reunião 

às dezoito horas e trinta minutos. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 


