
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ACTA Nº 13/08 

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DO DIA 27 DE JUNHO DE 

2008 

--------- No dia 27 de Junho de 2008, pelas quinze horas e quinze minutos, no Edifício dos Paços do Concelho de 

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

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

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

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

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

FALTAS E JUSTIFICAÇÃO: Faltou ao início da reunião o Sr. Vereador Eng.º Vítor Oliveira Santos, pelo 

que, na devida altura, se dará conhecimento da entrada do Sr. Vereador na Sala de Reuniões. --------------------------- 

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

reunião do dia 13 de Junho de 2008. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ORDEM DO DIA 

A – ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 

1 - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA – Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 26 de 

Junho de 2008, o qual acusa um saldo em dinheiro de 428.887,70 €. A Câmara Municipal dele tomou 

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

-------- E quando eram cerca das 15,25 horas, entrou na Sala de Reuniões o Sr. Vereador Eng.º Vítor Oliveira 

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

2 - JUNTA DE FREGUESIA DE FONTE DE ANGEÃO – PEDIDO DE SUBSÍDIO – Presente o ofício da 

Junta de Freguesia de Fonte de Angeão, datado de 02/06/2008, a solicitar um subsídio no montante de 8.483,00 € 

(oito mil e quatrocentos e oitenta e três euros), referente ao Protocolo dos Passeios. -------------------------------------- 

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

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

3 - CORPO NACIONAL DE ESCUTAS – AGRUPAMENTO 826 FONTE DE ANGEÃO – PEDIDO DE 

SUBSÍDIO – Presente o ofício do Corpo Nacional de Escutas, Agrupamento 826 de Fonte de Angeão, a solicitar a 

atribuição de um subsídio, de forma a financiar as actividades do Agrupamento de Escuteiros. ------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir um subsídio ao Corpo Nacional de Escutas, 



  

Agrupamento 826, Fonte de Angeão, no montante de 1.000,00 € (mil euros). ---------------------------------------------- 

4 - GATICÃO – ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DOS ANIMAIS ABANDONADOS – PEDIDO DE 

SUBSÍDIO – Presente o ofício da GATICÃO – Associação dos Amigos dos Animais Abandonados, datado de 

09/06/2008, a solicitar um subsídio para comparticipação do plano de actividades do corrente ano e execução do 

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

-------- Solicita ainda, a colaboração na resolução dos seguintes problemas da Associação: ------------------------------ 

• Obras de conservação das infraestruturas, casa da ETAR; -------------------------------------------------- 

• Colocação do chão na casa das máquinas da ETAR; --------------------------------------------------------- 

• Esvaziamento dos tanques da ETAR; --------------------------------------------------------------------------- 

• Aumento de despesa com pessoal contratado; ----------------------------------------------------------------- 

• Aumento de despesa com alimentação; ------------------------------------------------------------------------ 

• Avaria da carrinha da Associação; ------------------------------------------------------------------------------ 

• Necessidade de criação de clínica veterinária. ----------------------------------------------------------------- 

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

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

5 - BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VAGOS – AQUISIÇÃO DE 4 VIATURAS – PEDIDO DE 

SUBSÍDIO – Presente o ofício da Associação dos Bombeiros Voluntários de Vagos, com referencia n.º 042/2008, 

datado de 26/05/2008, a informar que no corrente ano pretendem efectuar um investimento na área da saúde, 

particularmente na aquisição de 3 (três) ambulâncias, uma para emergência pré-hospitalar e outras duas para o 

transporte de doentes, e em 1 veículo ligeiro de incêndios. -------------------------------------------------------------------- 

-------- Informa ainda que, o custo das três ambulâncias e do veículo ligeiro de combate a incêndios florestais, é de 

131.000,00 € (centro e trinta e um mil euros). ----------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Solicita um apoio financeiro de 30% do investimento, o que representa cerca de 39.300,00 € (trinta e nove 

mil e trezentos euros). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

seguintes termos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. A presente proposta extravasa as limitações impostas pelo Protocolo quer quanto às competências 

estipuladas no mesmo, quer quanto ao valor percentual a financiar; ---------------------------------------------- 

2. No Protocolo a Autarquia e Bombeiros Voluntários de Vagos associaram-se a competências na área da 

Protecção Civil, as quais cumprem ao Município e solidariamente à Associação; ------------------------------ 

-------- Assim, duas das viaturas propostas não se enquadram, pela sua afectação às actividades protocoladas, e 

estabelece o mesmo, excepcionalmente, poderá a Câmara Municipal financiar a aquisição dos equipamentos, 

viaturas e obras no quartel em subsídio até 20 % do custo das mesmas. ----------------------------------------------------- 



 
 
 
 
 
 

 

-------- Assim sendo, deverá a Câmara Municipal, oportunamente deliberar se deverá atribuir valores que excedem 

aqueles limites, o que já fez em outras ocasiões quando da aquisição dos equipamentos novos e indispensáveis ao 

desenvolvimento das normais competências da Associação; ------------------------------------------------------------------ 

3. Por outro lado, e não menos importante, está a Câmara Municipal impedida de deliberar sob pena de 

violação orçamental, porquanto o seu orçamento não prevê para o ano de 2008 esta importância, requerida 

em Maio do corrente ano, já após a aprovação do Plano Plurianual de Investimentos e Orçamento que 

ocorre até 31/12/2007; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Delibera ainda a Câmara Municipal, informar a Associação que estará disponível para apreciar o presente 

pedido para inclusão no Orçamento de 2009, ou no corrente ano, caso se venha a aprovar orçamento 

rectificativo do presente orçamento em execução. ------------------------------------------------------------------- 

6 - COMISSÃO DE MELHORAMENTOS DA VILA DE SORÃES – PEDIDO DE SUBSÍDIO – Presente o 

ofício da Comissão de Melhoramentos da Vila de Sorães, datado de 12/06/2008, a solicitar a atribuição de um 

subsídio. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir à Comissão de Melhoramentos da Vila de Sorães, 

um subsídio no montante de 1.000,00 € (mil euros). ---------------------------------------------------------------------------- 

7 - COMISSÃO DE FESTAS DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO – FONTE DE ANGEÃO – 

PEDIDO DE SUBSÍDIO – Presente o ofício da Comissão de Festas de Nossa Senhora do Livramento, datado de 

12/06/2008, de Fonte de Angeão, a solicitar a atribuição de um subsídio, para os festejos a realizar no dia 15 de 

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

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

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

-------- Neste momento ausentou-se da Sala de Reuniões o Sr. Vereador Dr. Manuel Augusto da Silva Frade, por 

fazer parte integrante do Corpo Nacional de Escutas. As deliberações que se seguem passam a não contar com a 

participação e votação do Sr. Vereador. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

8 - CORPO NACIONAL DE ESCUTAS – AGRUPAMENTO 822, VAGOS – FESTIVIDADES DO DIVINO 

ESPÍRITO SANTO E NOSSA SENHORA DE VAGOS – APRESENTAÇÃO DE CONTAS – Presente o 

ofício do Corpo Nacional de Escutas, Agrupamento 822, Vagos, datado de 18/06/2008, a remeter o relatório 

relativo às Festividades do Divino Espírito Santo e Nossa Senhora de Vagos. --------------------------------------------- 

-------- Solicita ainda o pagamento do restante subsídio já atribuído. -------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por maioria, com cinco votos a favor (do Sr. Presidente da Câmara e dos Srs. 

Vereadores Dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha, Sr. Fernando Ferreira Capela, Dr. Marco António Ferreira 

Domingues e o Eng.º Vítor Oliveira Santos) e um voto contra (do Sr. Vice-Presidente Dr. Carlos Manuel Simões 



  

das Neves), rectificar a sua deliberação do dia 28/03/2008, sob a epígrafe “A 12 – Corpo Nacional de Escutas - 

Agrupamento 822 de Vagos – Festa do Divino Espírito Santo e Nossa Senhora de Vagos”, que atribuiu o subsídio 

até ao valor de 75.000, 00 € (setenta e cinco mil euros), fazendo constar da mesma que o subsídio atribuído é no 

valor de 66.683,84 € (sessenta e seis mil e seiscentos e oitenta e três euros e oitenta e quatro cêntimos). -------------- 

-------- Entrou novamente na Sala de Reuniões o Sr. Vereador Dr. Manuel Augusto da Silva Frade. As deliberações 

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

9 - CÁLCULO DA INDEMNIZAÇÃO A PAGAR A DUARTE JOÃO DOS SANTOS SANTIAGO – Presente 

a informação técnica da Chefe de Divisão Administrativa, datada de 19/06/2008, a informar sobre o valor da 

indemnização a pagar ao Sr. Duarte João dos Santos Santiago, residente em Vagos, referentes aos meses de 

Agosto, Setembro e parte do mês de Outubro de 2005, bem como parte do mês de Outubro de 2006, é de 2.062,18 

€ (dois mil e sessenta e dois euros e dezoito cêntimos). ------------------------------------------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, indemnizar o Sr. Duarte João dos Santos Santiago no 

montante de 2.062,18 € (dois mil e sessenta e dois euros e dezoito cêntimos). --------------------------------------------- 

10 - PAULO JORGE RODRIGUES PINTO – PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE – Presente 

a informação da Chefe de Secção de Secretaria Geral e Actas, datada de 20/06/2008, na qual dá a conhecer que 

após notificado da intenção de indeferimento, referente ao pedido de indemnização solicitado pelo Sr. Paulo Jorge 

Rodrigues Pinto, residente na Rua da Bombarda, n.º 79, Presa, Freguesia de Santa Joana, Aveiro, o mesmo não deu 

qualquer resposta. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Sobre este assunto se refere a acta do dia 24/04/2008. ----------------------------------------------------------------- 

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

apresentou razões que mudassem os pressupostos que presidiram à alteração de indeferimento, mantendo-se, pois, 

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

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

11 - PROTOCOLO ENTRE O MUNICÍPIO DE VAGOS E A ESCOLA SECUNDÁRIA DE VAGOS – 

ANIMAÇÃO NA PRAIA DA VAGUEIRA – Presente o protocolo a outorgar entre o Município de Vagos e a 

Escola Secundária de Vagos, com vista à promoção sócio-cultural do concelho, para a animação da Praia da 

Vagueira, durante o mês de Julho. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o presente protocolo, e autorizar o Sr. Presidente 

da Câmara a outorgar o mesmo, em representação do Município. ------------------------------------------------------------ 

12 - CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO – PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO – “8º DESFILE DE 

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

Vereador Fernando Ferreira Capela, datado de 16/06/2008, que autorizou o 8º Desfile de Camiões, a realizar pelo 

Núcleo dos Motoristas da Beira Litoral, no dia 19 de Julho, pelas 08:30 horas. -------------------------------------------- 



 
 
 
 
 
 

 

13 - CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO – AUTORIZAÇÃO PARA PASSEIO “PEDALADA EM PROL 

DE UM AMBIENTE MAIS PURO” – RATIFICAÇÃO – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, 

ratificar o despacho do Sr. Vereador Fernando Ferreira Capela, datado de 16/06/2008, que autorizou o passeio 

“Pedalada em Prol de um Ambiente Mais Puro”, a realizar pela EB 2.3 da Gafanha da Encarnação, no dia 25 de 

Julho, pelas 09:00 horas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

14 – JUNTA DE FREGUESIA DE CALVÃO – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO – RATIFICAÇÃO – A 

Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Vereador Dr. Carlos Manuel Simões das 

Neves, datado de 12/06/2008, que autorizou o pagamento na importância de 25.000,00 € (vinte cinco mil euros), à 

Junta de Freguesia de Calvão, efectuado através da Ordem de Pagamento n.º 2075/2008. ------------------------------- 

15 – 5ª 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 5ª alteração ao 

orçamento da despesa que apresenta tanto nos reforços como nas anulações, o montante de 16.000,00 €, 

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

16 - 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 13/06/2008 a 

26/06/2008, cuja relação descriminada dos mesmos é dada aqui como inteiramente reproduzida e fica junto à 

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

17 – PAGAMENTOS – A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade ratificar os pagamentos constantes da 

relação que fica arquivada em anexo à minuta da presente reunião. ---------------------------------------------------------- 

B – OBRAS MUNICIPAIS 

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

PRORROGAÇÃO DO PRAZO – Presente a informação técnica datada de 09/06/2008, na qual se dá a conhecer 

que o empreiteiro da obra, firma Dabeira – Sociedade de Construções, Lda., solicitou a prorrogação do prazo da 

obra até 31 de Julho de 2008 (35 dias), em virtude das más condições climatéricas, e do espaço de intervenção da 

empreitada apenas ter sido disponibilizado totalmente em 2 de Abril de 2008, após demolição das habitações 

existentes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Remetem também o plano de trabalhos e cronograma financeiro de acordo com a prorrogação de prazo 

solicitada. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



  

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, conceder a prorrogação solicitada, até 31 de Julho de 2008, 

e aprova o plano de trabalhos e respectivo plano de pagamentos. ------------------------------------------------------------ 

2 - RUA DA FONTE – PROC.º N.º 6.2.2-11/2007 – PROPOSTA DE TRABALHOS A MAIS Nº. 1 – Presente 

a informação técnica datada de 29/05/2008, a informar que vão existir trabalhos a mais, na obra da Rua da Fonte, 

no montante de 11.031,74 € (onze mil trinta e um euros e setenta e quatro cêntimos), devido ao prolongamento da 

rede de saneamento na Rua de Cantanhede e consequente aumento de ramais e área de pavimentação. ---------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar os trabalhos a mais, no valor de 11.031,74 € (onze 

mil trinta e um euros e setenta e quatro cêntimos), acrescidos de IVA, nos termos da informação técnica datada do 

dia 29/05/2008, bem como dispensar o estudo a realizar por entidade externa e independente de acordo com o 

previsto no n.º 3, do artigo 45º, do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março. -------------------------------------------------- 

3 - ARRANJOS NO CENTRO DA VILA – ACORDO EXTRAJUDICIAL – RATIFICAÇÃO – Presente o 

Acordo Extrajudicial celebrado entre a firma Domingos da Silva Teixeira, S.A., com sede em Rua Pitancinhos, 

Palmeira, Braga, e o Município de Vagos, com referência à empreitada de “Arranjos do Centro da Vila – 2ª Fase”, 

outorgado em 14/09/1998. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, ratificar o “Acordo Extrajudicial” acima referido, bem 

como à assinatura do mesmo, levada a efeito pelo Sr. Presidente da Câmara no dia 16/06/2008, em representação 

do Município. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4 - “ARRANJO DO CENTRO DA VILA – 2ª FASE” – CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL – 

TRABALHOS A EXECUTAR PARA CONCLUSÃO DA EMPREITADA – A Câmara Municipal delibera, 

por unanimidade, retirar o presente ponto da Ordem de Trabalhos, para esclarecimentos adicionais. ------------------- 

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

APROVAÇÃO DO PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE – RATIFICAÇÃO – A Câmara Municipal delibera, 

por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente datado de 13/06/2008, que aprovou parcialmente, o Plano 

de Segurança e Saúde da obra mencionada em epígrafe. ----------------------------------------------------------------------- 

6 - ALCATROAMENTO NO LUGAR DE CANTO DE CALVÃO – PROC.º N.º 6.2.2-10/2008 – 

APROVAÇÃO DO PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE – RATIFICAÇÃO – A Câmara Municipal delibera, 

por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente datado de 13/06/2008, que aprovou parcialmente, o Plano 

de Segurança e Saúde da obra mencionada em epígrafe. ----------------------------------------------------------------------- 

C – OBRAS PARTICULARES 

1 - CARLOS MANUEL SANTOS CARAPINHA – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC.º N.º 8/08 – 

RATIFICAÇÃO – Presente o processo de informação prévia n.º 8/08, de que é requerente Carlos Manuel Santos 

Carapinha, com residência na Rua Principal, n.º 154, lugar e freguesia de Santa Catarina, que requer alteração de 

uso e de obras para um estabelecimento de armazenagem e comércio, destinado a interposto frigorifico de peixes e 



 
 
 
 
 
 

 

mariscos, embalamento e peixaria de venda ao público, sito na Rua da Capela, lugar e freguesia de Covão do Lobo.  

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

17/06/2008, que aprovou a informação prévia, nas condições da informação técnica datada de 16/06/2008. ---------- 

2 - CASVIAN – PRODUÇÃO E COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS PARA FLUIDOS, LDA. – 

INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC.º N.º 33/08 – Presente o processo de informação prévia n.º 33/08, de que é 

requerente a firma Casvian – Produção e Comércio de Acessórios para Fluidos, Lda., com sede na zona Industrial 

de Vagos, lotes 36 e 37, que requer alteração e ampliação de um pavilhão industrial e construção de um armazém 

de apoio, num terreno do qual é proprietária, sito na zona Industrial de Vagos, lotes 36 e 37. --------------------------- 

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

técnica datada de 03/06/2008. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3 - LÍDIA PAULA ROCHA – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC.º N.º 20/08 – Presente o processo de 

informação prévia n.º 20/08, de que é requerente Lídia Paula Rocha, residente na Rua da Cabine, n.º 121, lugar de 

Lombomeão, freguesia de Vagos, que requer construção de uma moradia unifamiliar, num terreno sito na Rua das 

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

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

informações técnicas datadas de 18/04/2008 e 11/06/2008. ------------------------------------------------------------------- 

4 - TERESA ALEXANDRA MALTA GRAÇA MARQUES – INFORMAÇÃO PRÉVIA – PROC.º N.º 62/08 

– Presente o processo de informação prévia n.º 62/08, de que é requerente Teresa Alexandre Malta Graça Marques, 

residente na Rua Principal, n.º 67, lugar da Vigia, freguesia da Santo André de Vagos, que requer construção de 

uma moradia unifamiliar e muros, num terreno sito na Rua 3 de Setembro, no referido lugar e freguesia. ------------- 

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

técnica datada de 13/06/2008. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

5 - JOÃO MANUEL FERREIRA DA ROCHA – OBRAS PARTICULARES – PROC.º N.º 306/1992 – 

Presente o processo de obras particulares, proc.º n.º 306/1992, de que é requerente João Manuel Ferreira da Rocha, 

residente na Rua da Liberdade, n.º 69, lugar de Palhal, freguesia de Ponte de Vagos, que requer novo licenciamento 

para levar a efeito obras de conclusão de uma moradia unifamiliar, numa propriedade sita no referido lugar e 

freguesia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, considerar ser de interesse a conclusão da obra, 

autorizando a licença especial para conclusão da mesma e aprova-la nas condições da informação técnica datada de 

16/06/2008. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6 - MANUEL ARSÉNIO DE JESUS RUMOR – OBRAS PARTICULARES – PROC.º N.º 215/2002 – 

Presente o processo de obras particulares, proc.º n.º 215/2002, de que é requerente Manuel Arsénio de Jesus 



  

Rumor, residente na Rua do Juncal, n.º 43, lugar e freguesia de Covão do Lobo, que requer a concessão de licença 

especial para conclusão do prédio, de que é proprietário, sito no referido lugar e freguesia. ----------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, considerar ser de interesse a conclusão da obra, 

autorizando a licença especial para conclusão da mesma e aprova-la nas condições da informação técnica datada de 

13/06/2008. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7 - AUGUSTO FERREIRA TERESO – CONSTRUÇÃO EM PARCELA A DESTACAR – PROC.º N.º 

13/08 – Presente o processo de destaque nº 13/08 de que é requerente Augusto Ferreira Tereso, residente na Rua 

Banda Vaguense, n.º 145, vila e freguesia de Vagos, que requer autorização para o destaque de uma parcela de 

terreno para construção, num terreno sito na Travessa do Chão da Fonte, na referida vila e freguesia. ----------------- 

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

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

8 - MANUEL FRANCISCO JÚNIOR – RECTIFICAÇÃO À ALTERAÇÃO DO LOTEAMENTO 

TITULADO PELO ALVARÁ N.º 1/96 – PROC.º N.º 22/91 – Presente o processo de loteamento 22/91, de que é 

requerente Manuel Francisco Júnior, residente na Rua Principal, n.º 139, lugar e freguesia de Ponte de Vagos, que 

requer a anexação do quadro de áreas ao referido processo, de acordo coma rectificação n.º 1069/2008, publicada 

no Diário da República II Série, de 13 de Maio. ---------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar a alteração conforme a rectificação apresentada e 

conforme informação técnica datada de 11/06/2008. --------------------------------------------------------------------------- 

9 - COMISSÃO DE MELHORAMENTOS DA VILA DE SORÃES – PEDIDO DE ISENÇÃO DE 

PROJECTO E DE TAXAS – Presente o ofício da Comissão de Melhoramentos da Vila de Sorães, datado de 

12/06/2008, a solicitar a isenção do projecto de arquitectura e a isenção do pagamento das respectivas taxas e 

licenças, referente à construção da fachada principal de uma “Casa Gandareza”, obra esta que se encontra incluída 

no plano de actividades da Associação, para o corrente ano. ------------------------------------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, isentar do pagamento de taxas e licença a referida 

construção, mas não isentar da apresentação de projecto de arquitectura da mesma. -------------------------------------- 

D – DIVERSOS 

1 - ANMP – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES – SECÇÃO DE 

MUNICÍPIOS – Nos termos dos estatutos da ANMP – Associação Nacional de Municípios Portugueses podem os 

Municípios membros da mesma, com especificadas e interesses comuns, associarem-se em Secções. ----------------- 

-------- Uma vez que o Município de Vagos integra, a “Secção de Municípios com Actividades Taurinas”, e esta 

actividade não se vem desenvolvendo, já há alguns anos no concelho, podendo mesmo dizer-se existir uma total 

ausência da mesma, entende a Câmara Municipal, não haver interesse na participação do Município nesta Secção. - 

-------- Por outro lado, considera a Câmara Municipal, que a integração do Município na “Secção de Municípios 



 
 
 
 
 
 

 

com Áreas Protegidas!”, faz todo o sentido, face à existência das mesmas no concelho de Vagos, tais como a 

“Rede Natura 2000” e a “ZPE da Ria de Aveiro”. ------------------------------------------------------------------------------ 

-------- Pelo exposto delibera a Câmara Municipal, por unanimidade, solicitar à ANMP – Associação Nacional de 

Municípios Portugueses, que o Município de Vagos, seja integrado na “Secção de Municípios com Áreas 

Protegidas” e deixe de fazer parte da “Secção de Municípios com Actividades Taurinas”. ------------------------------- 

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 - PAULO ALEXANDRE LUCAS MACEDO – OBRAS PARTICULARES – PROC.º N.º 190/2000 – 

PEDIDO DE MUDANÇA DE USO –  

1. Atendendo a que se acha suspensa desde 26/04/2002 a apreciação de todos os processos, incluindo o 

processo n.º 190/2000, relativo ao Vale do Boco, em que é requerente Paulo Alexandre Lucas Macedo, e 

que recentemente o mesmo apresentou pedido de mudança de uso e legalização de obras de ampliação e 

recuperação da azenha prevista no processo referido e, porque se acha imprescindível para o presente 

pedido ser apreciado o levantamento da suspensão, a Câmara Municipal delibera, por maioria, com 6 

votos a favor (do Sr. Presidente da Câmara Dr. Rui Miguel Rocha da Cruz, do Sr. Vice-Presidente Dr. 

Carlos Manuel Simões das Neves, e dos Srs. Vereadores Dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha, Dr. Marco 

António Ferreira Domingues, Dr. Manuel Augusto da Silva Frade, Eng.º Vítor Oliveira Santos) e 1 voto 

contra (do Sr. Vereador Fernando Ferreira Capela), autorizar o Departamento de Urbanismo a apreciar 

apenas o presente processo levantando do mesmo a suspensão, mantendo a mesma para os restantes 

processos existentes; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2. Analisados o processo e a informação técnica, a Câmara Municipal delibera, nos seguintes termos: -------- 

A. Notificar o requerente: ----------------------------------------------------------------------------------------- 

• A apresentar pedido instruído nos termos da legislação em vigor; ------------------------ 

• A apresentar as peças desenhadas que foram objecto de apreciação pela CCDRC – 

Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Centro, devidamente 

certificadas pela entidade com a menção de que as mesmas se aferem ao parecer 

emitido pelo seu ofício n.º 132 de 31/01/2008 (Divisão Sub-Regional de Aveiro); ----- 

• A informar quanto às várias desconformidades existentes e verificadas no parecer 

técnico, entre os pedidos apresentados em 19/03/2008, o pedido apresentado em 



  

29/05/2000 junto da Câmara Municipal de Vagos e o apresentado em 19/05/1999 

junta da DRAC – Direcção Regional de Ambiente do Centro – Divisão do Baixo 

Vouga; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

• A juntar aos autos certidão dos artigos matriciais urbanos relativos à descrição do 

registo predial que apresentou. ------------------------------------------------------------------ 

3. Solicitar aos Serviços de Fiscalização, que procedam à medição da área de implantação da azenha, objecto 

do presente processo; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Remeter ao requerente o parecer dos serviços técnicos juntamente com a notificação. ------------------------- 

2 - BRISAS DE VAGOS – COMÉRCIO DE PÃO E PASTELARIA, LDA. - ALTERAÇÃO DE HORÁRIO 

DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO – Tendo em consideração os seguintes aspectos: ---------- 

1. O presente processo desenvolve-se entre uma fracção de habitação sita no 1º andar, e uma fracção 

destinada a comércio sita no rés-do-chão; ----------------------------------------------------------------------------- 

2. Presentemente são titulares das respectivas fracções Armindo Fernandes, habitação, e Brisas de Vagos, 

comércio; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. A Câmara Municipal licenciou o projecto para instalação de um estabelecimento comercial nos termos e 

de acordo com toda a legislação em vigor; ---------------------------------------------------------------------------- 

4. Desde a primeira hora, aquele, e outros proprietários de fracções do mesmo prédio, se opuseram à 

instalação do estabelecimento comercial apesar de tal direito lhe ser conferido por Lei; ----------------------- 

5. O estabelecimento comercial veio a obter licença de construção e licença de utilização, esta condicionada 

a apresentação de certificado de conformidade acústico em laboração, de acordo com a legislação em 

vigor, uma vez que o titular do estabelecimento apresentou certificado de conformidade para início de 

laboração; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

6. A Câmara Municipal atribuiu horário de funcionamento ao estabelecimento das 07,00 horas às 23,00 

horas, para os sete dias da semana; ------------------------------------------------------------------------------------- 

7. Após, o titular da habitação intentou providência cautelar no sentido de impedir o funcionamento do 

estabelecimento comercial e acção tendente ao seu encerramento; ------------------------------------------------ 

8. Foi deferida, parcialmente, pelo Tribunal Judicial de Vagos a providência cautelar impondo o Juiz um 

horário de funcionamento entre as 08,00 horas e as 22,00 horas, não se referindo contudo, ao número de 

dias semanais mas, tão só, à obrigação do titular do estabelecimento não exercer no mesmo qualquer 

actividade das 22,00 horas às 08,00 horas; ---------------------------------------------------------------------------- 

9. Decorre ainda, judicialmente, a acção proposta aguardando as partes por decisão judicial; -------------------- 

10. Em devido tempo, a Câmara Municipal, notificou o titular do estabelecimento para o cumprimento da 

condição aposta no alvará de utilização, alegando o mesmo, que não o poderia fazer porquanto estava 



 
 
 
 
 
 

 

impedido pelo titular da habitação, facto que foi sucessivamente confirmado pelos Serviços Municipais; -- 

11. Presentemente, requereu o titular da habitação, juntando estudo acústico, também junto ao processo 

judicial, atestando o não cumprimento da legislação do ruído por parte do estabelecimento em laboração, 

por entidade credenciada e pedindo a redução de um dia por semana, no caso domingo, quanto ao 

funcionamento do estabelecimento; ------------------------------------------------------------------------------------ 

12. Estribada no seu Departamento Jurídico, a Câmara Municipal deliberou, após audição nos termos dos 

artigos 100º e 101º do C.P.A., do titular do estabelecimento, pelo encerramento ao domingo do mesmo, 

deferindo a pretensão do titular da habitação; ------------------------------------------------------------------------- 

13. Em consequência, intentou providência cautelar para suspensão da deliberação o titular do 

estabelecimento, tendo sido notificado o Município de Vagos, para praticar um dos seguintes actos 

administrativos com interesse para o processo, ou resolução fundamentada em relevante interesse público 

que seria gravemente prejudicado com a eventual suspensão ou, na ausência de relevante interesse público 

a revogação da sua deliberação tomada; ------------------------------------------------------------------------------- 

14. Entende agora o Departamento Jurídico, que o Município de Vagos não deve tomar partido sobre as 

questões levantadas pelos requerentes, enquanto o Tribunal Judicial de Vagos não se pronunciar 

definitivamente e houver sentença transitada em julgado. ---------------------------------------------------------- 

-------- Assim a Câmara Municipal justificando, nos seguintes termos e fundamentos: ----------------------------------- 

a) A deliberação tomada e de que se requer a suspensão não põe em causa a decisão do Tribunal 

Judicial de Vagos, em sede de providência cautelar, porquanto a mesma restringe a actividade, 

qualquer actividade, no estabelecimento num determinado período de tempo das 22,00 horas às 

08,00 horas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A deliberação da Câmara Municipal afere-se, apenas, à abertura do estabelecimento ao público 

durante os sete dias da semana, entendendo não permitir a sua abertura num dos dias, 

independentemente do horário estipulado; ------------------------------------------------------------------ 

b) É certo que conflituam vários interesses privados e dois interesses públicos, o primeiro, a 

obrigação da Câmara Municipal garantir a legalidade dos estabelecimentos comerciais, sua 

utilização e seu funcionamento, em modos e termos que não prejudiquem o direito de sossego e 

descanso de todos os Munícipes, incluindo o titular da habitação citada. Logo, não estaria 

impedida de deliberar sobre resolução fundamentada; ---------------------------------------------------- 

c) No entanto, a questão que se coloca será, então, saber se para além do interesse público que 

existe, haverá um agravamento prejudicial, relevante dos interesses privados em litigio, quer 

porque se priva do descanso, por um período de tempo, os particulares em questão, quer porque 



  

se restringe o direito de funcionamento do estabelecimento licenciado; ------------------------------- 

d) Por outro lado, conhecemos agora, com a junção ao presente processo das decisões judicias que 

na data da deliberação em crise não estavam ainda anexadas que sobre este conflito de interesses 

já o Meritíssimo Juiz do Tribunal Judicial de Vagos se havia pronunciado, ou seja, aquele 

avaliou num momento em que deferiu parcialmente a providência cautelar o sacrifício a imputar 

a ambos os direitos particulares e conjunto de direitos públicos a proteger; --------------------------- 

e) Assim sendo, deverá ser o mesmo julgador a pronunciar-se sobre o mesmo conflito de interesses 

e, perante novos factos, alterar ou não, a decisão judicial tomada. -------------------------------------- 

-------- Nestes termos delibera a Câmara Municipal, por unanimidade, revogar a sua deliberação de 24/05/2008 e 

notificar o tribunal disso mesmo, mantendo-se em vigor o horário de funcionamento e abertura estipulado 

superiormente pelo tribunal Judicial de Vagos (das 8,00 horas às 22,00 horas, e sete dias da semana). ---------------- 

3 - GRUPO DE TRABALHO CONCELHIO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES E DA BIBLIOTECA 

MUNICIPAL DE VAGOS – REGULAMENTO – Como forma de promover uma boa coordenação das 

Bibliotecas Escolares e da Biblioteca do Município de Vagos, foi criado um “Grupo de Trabalho”, entre a Câmara 

Municipal de Vagos, o Conselho Executivo do Agrupamento de Escolas de Vagos, o Conselho Executivo da 

Escola Secundária de Vagos, a Direcção da Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Vagos, 

o Colégio Diocesano de Nossa Senhora da Apresentação de Calvão e o Centro de Formação. -------------------------- 

-------- Foi presente o Regulamento do Grupo de Trabalho Concelhio de Vagos, para apreciação e aprovação pela 

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

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o referido Regulamento. ------------------------------- 

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

VAGOS – CENTRO DE NOVAS OPORTUNIDADES BOA-HORA – PROTOCOLO DE 

COLABORAÇÃO – Presente o a proposta de Protocolo a outorgar entre a EPADRV – Escola Profissional de 

Agricultura e Desenvolvimento Rural de Vagos, e o Município de Vagos, com vista à implementação do Centro de 

Novas Oportunidades Boa-Hora, o qual tem por objectivo desenvolver uma acção conjunta e concertada nos 

domínios da Educação, qualificação e formação profissional. ---------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar a proposta de Protocolo de Colaboração e 

autorizar o Sr. Presidente da Câmara Municipal a assinar o mesmo em representação do Município. ------------------ 

5 - ESCOLA SECUNDÁRIA DE VAGOS – CONCURSO DE COMBATE AO INSUCESSO E ABANDONO 

ESCOLAR – ACORDO DE PARCERIA – Presente o projecto da Escola Secundária de Vagos de Combate ao 

Insucesso e Abandono Escolar, desenvolvido no âmbito do concurso mencionado em epígrafe, bem como o acordo 

de parceria entre o Município de Vagos e a referida Escola Secundária. ---------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o acordo de parceria e autorizar o Sr. Presidente da 



 
 
 
 
 
 

 

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

6 - CENTRO ESCOLAR DE OUCA – AQUSISIÇÃO DE TERRENOS – A Câmara Municipal delibera, por 

unanimidade, adquirir os terrenos abaixo mencionados, destinados à construção do Centro Escolar de Ouca: -------- 

– A Manuel Joaquim e Rosa de Jesus, residentes em Carregosa, freguesia de Ouca, uma parcela de terreno 

com a área de 393 m2, do seu prédio rústico inscrito na matriz da freguesia de Ouca, sob o art.º 956, pelo 

preço de 1.572,00 € (mil quinhentos e setenta e dois euros) -------------------------------------------------------- 

– A Manuel Vítor da Rocha Marques e Helena de Jesus Fontes, residentes em Carregosa, freguesia de Ouca, 

uma parcela de terreno com a área 200 m2, do seu prédio rústico inscrito na matriz da freguesia de Ouca, 

sob o art.º 953, pelo preço de 800,00 € (oitocentos euros); --------------------------------------------------------- 

– A Celestino Ferreira Colchete e Maria da La Salete da Silva Roque Colchete, residentes em Carregosa, 

freguesia de Ouca, uma parcela de terreno com a área 783 m2, do seu prédio rústico inscrito na matriz da 

freguesia de Ouca, sob o art.º 950, pelo preço de 3.132,00 € (três mil cento e trinta e dois euros); ----------- 

– A Maria dos Anjos, António da Rocha Almeida e Maria Moreira Gonçalves, residentes no lugar e 

freguesia de Ouca, uma parcela de terreno com a área 765 m2, do seu prédio rústico inscrito na matriz da 

freguesia de Ouca, sob o art.º 954, pelo preço de 3.060,00 € (três mil e sessenta euros). ----------------------- 

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

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

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

presentes e por mim _______________________________________Chefe de Divisão Administrativa, tendo 

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


