
 
 
 
 
 
 

 

 

ACTA Nº 13/09 

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DO DIA 26 DE JUNHO DE 

2009 

 

--------- No dia 26 de Junho de 2009, 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 das Neves, e dos 

Senhores Vereadores, Albina Maria de Oliveira Rocha, Fernando Ferreira Capela, Manuel Augusto da Silva Frade, 

Victor Oliveira Santos, Marco António Ferreira Domingues. Assistiu à reunião o Senhor Francisco José Domingues 

Camarneiro, Coordenador Técnico. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ORDEM DO DIA 

A - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 

1 - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA – Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 25 de 

Junho de 2009, o qual acusa um saldo em dinheiro de 324.258,29 €. A Câmara Municipal dele tomou 

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

2 - LEGISLAÇÃO PUBLICADA –  

•••• Decreto-Lei n.º 141/2009, de 16 de Junho – Estabelece o regime jurídico das instalações desportivas de 

uso público. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Presente o ofício n.º 013.5.1727, da Guarda Nacional Republicana, Posto de Vagos, que remete o auto de notícia 

de contra ordenação n.º 19/PG-V/09, levantado contra o Sr. Paulo Filipe Marques Neto, residente na Rua do 

Desporto, n.º 13, lugar e freguesia de Ponte de Vagos, proprietário do estabelecimento de Restauração e Bebidas, 

denominado “Vícius Bar”, sito no referido lugar e freguesia, o referido estabelecimento encontrava-se em 

funcionamento, contendo no seu interior duas Máquinas de Diversão, sendo que uma delas, não era possuidora de 

Licença de Exploração, atribuída pela Câmara Municipal de Vagos, para exploração no estabelecimento supra 

citado. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

Presente o ofício n.º 013.5.1726, da Guarda Nacional Republicana, Posto de Vagos, que remete o auto de notícia 

de contra ordenação n.º 20/PG-V/09, levantado contra o Sr. Fábio Gabriel Teixeira Frade, residente no Largo da 

Feira, n.º 118, lugar de Salgueiro, freguesia de Soza, proprietário do estabelecimento de Restauração e Bebidas, 



denominado “Bar 18”, sito na Avenida Lúcio Vidal, na vila de Vagos, o referido estabelecimento encontrava-se em 

funcionamento, contendo no seu interior uma Máquina de Diversão, a mesma não era possuidora de Licença de 

Exploração, atribuída pela Câmara Municipal de Vagos, para exploração no estabelecimento supra citado. ---------- 

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

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

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

Presente o ofício n.º 013.5.1725, da Guarda Nacional Republicana, Posto de Vagos, que remete o auto de notícia 

de contra ordenação n.º 21/PG-V/09, levantado contra o Sr. Fábio Gabriel Teixeira Frade, residente no Largo da 

Feira, n.º 118, lugar de Salgueiro, freguesia de Soza, proprietário do estabelecimento de Restauração e Bebidas, 

denominado “Bar 18”, sito na Avenida Lúcio Vidal, na vila de Vagos, o referido estabelecimento encontrava-se em 

funcionamento, contendo no seu interior uma Máquina de Diversão, a mesma não se fazia acompanhar nem foi 

apresentado qualquer documento respeitante à mesma, sendo estes o Título de Registo e Memória Descritiva. ------ 

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

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

6 - GATICÃO – ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DOS ANIMAIS ABANDONADOS – Presente o ofício da 

associação mencionada em epígrafe, datado de 28/05/2009, no qual solicita a reapreciação da deliberação do 

Executivo Municipal de 24/04/2009, que atribui à referida associação um subsídio na importância de 1.500,00 € 

(mil e quinhentos euros), destinado à aquisição de um veículo que conjugue o transporte de passeiros ou transporte 

de animais e cargas, cujo preço é cerca de 15.000,00 € (quinze mil euros). ------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal, tendo em conta o fim a que se destina o pedido, delibera, por unanimidade, atribuir à 

Associação um reforço na atribuição do subsídio de 6.000,00 € (seis mil euros), destinado à compra de uma 

viatura, devendo o subsídio ser pago contra apresentação do respectivo recibo de aquisição. ---------------------------- 

7 - ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VAGOS – POSTO DA GNR VAGUEIRA – 

Presente o ofício da Associação dos Bombeiros Voluntários de Vagos, datado de 25/05/2009, a informar da 

possibilidade do posto da GNR da Vagueira, que se encontra desocupado, ser o seu uso atribuído aos Bombeiros 

Voluntários de Vagos, pelo que solicita o referido espaço, destinado a um posto de socorros a náufragos, onde o 

material logístico do grupo GEI (Grupo Especial de Intervenção), grupo este que concentra meios de intervenção 

de Grande Ângulo, Mergulho, Timoneiros e Nadadores Salvadores, assim como, seria o apoio de saúde aos 

veraneantes durante a época balnear. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, informar a Associação dos Bombeiros Voluntários de 

Vagos, que o imóvel é propriedade da Direcção Geral do Tesouro e Finanças. -------------------------------------------- 

8 - MARIA ESTHER DA SILVA VIEIRA MANO – BAR DA ESTAÇÃO CENTRAL DE CAMIONAGEM 

DE VAGOS – Presente o ofício de Maria Esther da Silva Vieira Mano, concessionária do Bar da Central de 



 
 
 
 
 
 

 

Camionagem de Vagos, que no seguimento da notificação da Câmara Municipal, da sua deliberação de 

09/01/2009, vem informar que aceita ser indemnizada pela importância de 7.340,00 € (sete mil trezentos e quarenta 

euros), referente às obras de adaptação e melhoramentos do referido bar, efectuada pela mesma, mas comunica que 

este valor não contempla o reembolso do investimento inicial, na importância de 5.850,00 € (cinco mil oitocentos e 

cinquenta euros), tendo em conta que a Central de Camionagem de Vagos nunca funcionou, pelo que solicita a 

Câmara Municipal aprecie novamente o valor da indemnização, bem como, delibere suspender o pagamento da 

renda do bar a partir da data da referida deliberação. --------------------------------------------------------------------------- 

-------- Tendo em consideração a exposição da requerente, a Câmara Municipal delibera, por unanimidade, 

concordar com o exposto pela mesma, e considerar o valor total da indemnização na importância de 13.190,00 € 

(treze mil cento e noventa euros), bem como, suspender o pagamento da renda do bar, a partir do mês de Julho de 

2009. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Mais delibera, unanimemente, remeter o processo ao Sr. Jurista, Dr. Pedro Samagaio, para elaborar a 

rescisão do contrato. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE VETERINÁRIA – Presente o Relatório Final do Júri do 

Concurso supra mencionado, datado, 19/05/2009, propondo a adjudicação à GATICÃO – Associação dos Amigos 

dos Animais Abandonados, pelo preço de 10.500,00 € (dez mil e quinhentos euros). ------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, adjudicar à GATICÃO – Associação dos Amigos dos 

Animais Abandonados, com sede na ETAR – Dunas de Vagos, Gafanha da Boa-Hora, a aquisição de serviços 

mencionada em epígrafe, pelo preço de 10.500,00 € (dez mil e quinhentos euros), mais IVA, conforme o relatório 

final acima mencionado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

10 - ANA RAQUEL JORGE FEITEIRA E MARIDO, SÉRGIO MIGUEL VIEIRA PINHO – PEDIDO DE 

PAGAMENTO DE PREJUÍZOS – Presente o ofício de Ana Raquel Jorge Feiteira, a comunicar que não vai 

apresentar os resultados da análise que mandou efectuar, no seguimento da nossa comunicação, datada de 

29/05/2009, e da deliberação da Câmara Municipal de 08/04/2009. --------------------------------------------------------- 

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

processo para a Divisão de Ambiente, Águas e Saneamento, para recolher informações sobre entidades e 

orçamentos, para que a Câmara Municipal decida sobre o presente caso. --------------------------------------------------- 

11 - JOÃO CLÁUDIO VAZ DE PINHO – PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO – Presente o ofício de João 

Cláudio Vaz de Pinho, residente na Rua do Carmo, n.º 205, Gafanha da Encarnação, Ílhavo, a informar que no dia 

23/04/2009, pelas 10:00 horas, caiu num buraco de recolha de águas pluviais ou outro fim, no estacionamento sito 

na Avenida Claudino dos Santos Costa, em frente ao bar “Tapas”, junto ao estacionamento na Praia da Vagueira, 

freguesia da Gafanha da Boa-Hora, solicita uma indemnização no valor de 1.200,00 € (mil e duzentos euros). ------ 



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

esclarecimentos adicionais, e remeter o processo ao Sr. Jurista, Dr. Pedro Samagaio. ------------------------------------ 

12 - MARIA CRISÁLIA DE ALMEIDA – PERMUTA DE ÁREAS DE TERRENO – Presente o requerimento 

de Maria Crisália de Almeida, residente na Rua da Estrada, n.º 18, Ouca, que requer a Câmara Municipal delibere 

no sentido de reconhecer a ocupação de duas parcelas com a área global de 560 m2, nas condições descritas no 

referido requerimento. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, reconhecer a ocupação de duas parcelas de terreno com a 

área global de 560 m2, que confinam, a primeira com EM 1548, e a segunda com Caminho Vicinal do Perlinho, 

para construção, respectivamente, da Estação de Tratamento de Águas Residuais e abertura do Caminho das Agras, 

e que faziam parte dos artigos matriciais rústicos, nºs 6.291 e 6.597, da freguesia de Ouca, pertencentes à 

requerente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Delibera ainda, a Câmara Municipal, por unanimidade, compensar a ocupação daquelas áreas cedendo área 

idêntica na parte restante do prédio que adquiriu a Manuel Serafim Nunes e esposa, Maria Elisabete Nunes 

Bernarda inscrito na matriz rústica da freguesia de Ouca, sob o artigo n.º 6.598. ------------------------------------------ 

-------- Mais delibera, a Câmara Municipal, para efeitos fiscais e registrais, relativamente ao artigo matricial n.º 

6.597, acima identificado, que foi ocupada a área de 144 m2 para efeito de construção do citado caminho e 

efectuada a integração de 560 m2, passando este prédio a ter a área global de 4.112 m2 e uma nova confrontação 

do prédio pelo Sul com Caminho Vicinal das Agras e outro. ------------------------------------------------------------------ 

-------- Delibera ainda, a Câmara Municipal, por unanimidade, vedar a parcela restante da sua propriedade, que 

confina com a requerente e o Caminho das Agras executando muro de suporte de terras. -------------------------------- 

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

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

Presidente da Câmara. Dr. Rui Miguel Rocha da Cruz, datado de 22/06/2009, 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 2610/2009. -------------------------------------------------------------------- 

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

AMPLIAÇÃO DO LAR RESIDÊNCIAL E CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIA AUTÓNOMA – 

PROTOCOLO – Presente a informação da CASDSC – Comissão de Apoio Social e Desenvolvimento de Santa 

Catarina, datado de 06/05/2009, a informar que foi aprovado o financiamento do Programa Pares à Ampliação do 

Lar Residencial e Construção de Residência Autónoma, pelo que solicita à Câmara Municipal, a assinatura do 

Protocolo com a Instituição. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, corrigir o valor atribuído à CASDSC – Comissão de Apoio 

Social e Desenvolvimento de Santa Catarina, na reunião de 14/12/2007, para o valor de 152.281,34 € (cento e 



 
 
 
 
 
 

 

cinquenta e dois mil duzentos e oitenta e um euros e trinta e quatro cêntimos), e outorgar o referido protocolo. ----- 

15 - PROTOCOLO ENTRE O MUNICÍPIO DE VAGOS E A JUNTA DE FREGUESIA DA GAFANHA 

DA BOA-HORA – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o protocolo a celebrar com a Junta de 

Freguesia da Boa-Hora, cuja minuta fica anexa à presente acta, fazendo dela parte integrante. -------------------------- 

-------- Mais delibera, por unanimidade, a Câmara Municipal, a autorizar o Sr. Presidente da Câmara, a outorgar o 

mesmo em representação do Município. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

16 - PROTOCOLO ENTRE O MUNICÍPIO DE VAGOS E A JUNTA DE FREGUESIA DE SANTO 

ANDRÉ DE VAGOS – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o protocolo a celebrar com a 

Junta de Freguesia de Santo André de Vagos, cuja minuta fica anexa à presente acta, fazendo dela parte integrante.  

-------- Mais delibera, por unanimidade, a Câmara Municipal, a autorizar o Sr. Presidente da Câmara, a outorgar o 

mesmo em representação do Município. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

17 - PROTOCOLO ENTRE O MUNICÍPIO DE VAGOS E A JUNTA DE FREGUESIA DE CALVÃO – A 

Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o protocolo a celebrar com a Junta de Freguesia de Calvão, 

cuja minuta fica anexa à presente acta, fazendo dela parte integrante. ------------------------------------------------------- 

-------- Mais delibera, por unanimidade, a Câmara Municipal, a autorizar o Sr. Presidente da Câmara, a outorgar o 

mesmo em representação do Município. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

18 - PROTOCOLO ENTRE O MUNICÍPIO DE VAGOS E A JUNTA DE FREGUESIA DE VAGOS - A 

Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar o protocolo a celebrar com a Junta de Freguesia de Vagos, 

cuja minuta fica anexa à presente acta, fazendo dela parte integrante. ------------------------------------------------------- 

-------- Mais delibera, por unanimidade, a Câmara Municipal, a autorizar o Sr. Presidente da Câmara, a outorgar o 

mesmo em representação do Município. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

19 - MANUEL JOAQUIM E ROSA DE JESUS – CEDÊNCIA DE PARCELA DE TERRENO 

DESTINADO AO ALARGAMENTO E BENEFICIAÇÃO DA VIA EXISTENTE – A Câmara Municipal 

delibera, por unanimidade, proceder à ocupação de uma parcela de terreno com a área total de 393 m2, de um 

prédio rústico registado sob o artigo n.º 956, da freguesia de Ouca, que confronta no seu todo do Norte com 

António de Oliveira, do Sul com caminho, do Nascente com Manuel António Sobreiro e com Poente com caminho, 

destinada ao alargamento e beneficiação da via existente, pertencente a Manuel Joaquim e Rosa de Jesus, 

residentes em Carregosa, Ouca, sendo o valor de indemnização pela ocupação na importância de 1.572,00 € (mil 

quinhentos e setenta e dois euros). -------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

20 - MANUEL VÍTOR DA ROCHA MARQUES E HELENA DE JESUS FONTES – CEDÊNCIA DE 



PARCELA DE TERRENO DESTINADO AO ALARGAMENTO E BENEFICIAÇÃO DA VIA 

EXISTENTE – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, proceder à ocupação de uma parcela de terreno 

com a área total de 200 m2, de um prédio rústico registado sob o artigo n.º 953, da freguesia de Ouca, que confina 

no seu todo do Norte com Manuel da Silva Neto Júnior e outro, do Sul com caminho, a Nascente com António 

Almeida Roque e do Poente Arménio da Rocha Almeida, destinada ao alargamento e beneficiação de via existente, 

pertencente a Manuel Vítor da Rocha Marques e Helena de Jesus Fontes, residentes em Carregosa, Ouca, sendo o 

valor de indemnização pela ocupação na importância de 800,00 € (oitocentos euros). ------------------------------------ 

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

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

21 - MARIA DOS ANJOS, ANTÓNIO DA ROCHA ALMEIDA E MARIA CELENE MOREIRA 

GONÇALVES – CEDÊNCIA DE PARCELA DE TERRENO DESTINADO AO ALARGAMENTO E 

BENEFICIAÇÃO DA VIA EXISTENTE – A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, proceder à 

ocupação de uma parcela de terreno com a área total de 765 m2, de um prédio rústico registado sob o artigo n.º 

954, da freguesia de Ouca, que confina no seu todo do Norte com António Almeida Roque, do Sul com caminho, 

do Nascente com Alfredo de Oliveira e Poente com António Almeida Roque, destinada ao alargamento e 

beneficiação de via existente, pertencente a Maria dos Anjos, António da Rocha Almeida e Maria Celene Moreira 

Gonçalves, residentes em Carregosa, Ouca, sendo o valor de indemnização pela ocupação na importância de 

3.060,00 € (três mil sessenta euros). ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

22 - MARCHAS POPULARES 2009 – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO – Sob proposta da Sr.ª Vereadora Dr. 

Albina Maria de Oliveira Rocha, e de acordo com o negociado com os Srs. Presidentes de Junta de Freguesia, a 

Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir um subsídio global de 17.500,00€ (dezassete mil e 

quinhentos euros), cabendo 2.500,00 € (dois mil e quinhentos euros), a cada uma das sete marchas participantes, 

sendo que as Freguesia participantes são as seguintes: ------------------------------------------------------------------------- 

•••• Fonte de Angeão; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

•••• Ouca; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

•••• Santo André de Vagos; --------------------------------------------------------------------------------------------- 

•••• Santo António de Vagos; ------------------------------------------------------------------------------------------- 

•••• Soza; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

•••• Vagos; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

•••• Calvão. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

23 - NEVA – NÚCLEO EMPRESARIAL DE VAGOS – VAGOS EM ACÚSTICO – REEMBOLSO DE 



 
 
 
 
 
 

 

DESPESAS COM O EVENTO – Presente o ofício do NEVA – Núcleo Empresarial de Vagos, datado de 

16/06/2009, no qual apresenta a listagem de despesas pagas e receitas obtidas, com a execução e gestão do evento 

“Vagos em Acústico 2009”, no qual resulta o saldo no montante de 17.327,68 € (dezassete mil trezentos e vinte e 

sete euros e sessenta e oito cêntimos). -------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, atribuir ao NEVA – Núcleo empresarial de Vagos, um 

subsídio no montante de 17.327,68 € (dezassete mil trezentos e vinte e sete euros e sessenta e oito cêntimos), 

destinado à execução e gestão do evento “Vagos em Acústico 2009”. ------------------------------------------------------- 

24 - SÉRGIO DA CONCEIÇÃO MARTINS, MUNICÍPIO DE VAGOS E LIBERTY SEGUROS, S.A. – 

RATIFICAÇÃO DA TRANSACÇÃO DA ACÇÃO SUMARÍSSIMA N.º 17/07.4BEVIS – A Câmara 

Municipal delibera, por unanimidade, ratificar a transacção efectuada no âmbito da acção sumaríssima n.º 

17/07.4BEVIS, devendo o montante acordado de 45.000,00 € (quarenta e cinco mil euros), mais custas a 

determinar posteriormente, ser liquidado até 16/07/2009. --------------------------------------------------------------------- 

25 - 8ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2009 – RATIFICAÇÃO – Nos termos do 

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

Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar a 8ª alteração ao 

orçamento da despesa que apresenta tanto nos reforços como nas anulações, o montante de 223.200,00 €, 

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

26 - 7ª ALTERAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS PARA 2009 – RATIFICAÇÃO – 

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

republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar a 7ª 

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

73.000,00 €, documento constituído por 2 folhas, 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. -------------------------------------------------------------------------------------- 

27 - 1ª REVISÃO AO ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2009 – RATIFICAÇÃO – O Sr. Presidente da 

Câmara Municipal, Dr. Rui Miguel Rocha da Cruz, apresentou a 1ª Revisão ao Orçamento da Receita de 2009, no 

valor de 445.000,00 €, quer em inscrições/reforços quer em diminuições/anulações, documento que se dá aqui 

como inteiramente reproduzido para todos os efeitos legais. ------------------------------------------------------------------ 



28 - 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 12/06/2009 a 

25/06/2009, cuja relação descriminada dos mesmos é dada aqui como inteiramente reproduzida e fica junto à 

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

29 – 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 - ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO – FORNECIMENTO DE BETÃO BETUMINOSOS – 

CAMADA DE DESGASTE – SEM TRANSPORTE – RATIFICAÇÃO – A Câmara Municipal delibera, por 

unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara, datado de 12/06/2009, que aprovou o Programa de 

Procedimento e do Caderno de Encargos, submeter a concurso público o “Fornecimento de Betão Betuminoso – 

Camada de Desgaste – Sem Transporte”, até ao montante de 300.000,00 € (trezentos mil euros), e que o júri do 

procedimento seja constituído da seguinte forma: ------------------------------------------------------------------------------ 

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

•••• Presidente – Técnico Superior, Eng.º Jorge Almeida; ---------------------------------------------------------- 

•••• Vogal – Técnico Superior, Arquitecto Pedro Castro; ----------------------------------------------------------- 

•••• Vogal – Técnico Superior, Dr. Nuno André. -------------------------------------------------------------------- 

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

•••• Técnico Superior, Eng.º Civil José Silvestre; -------------------------------------------------------------------- 

•••• Coordenador Técnico, Mário Dinis. ------------------------------------------------------------------------------ 

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

•••• Técnico Superior, Economista, Dr. Nuno André; --------------------------------------------------------------- 

•••• Técnico Superior, Jurista, Pedro Samagaio. --------------------------------------------------------------------- 

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

•••• Coordenador Técnico, Mário Dinis, substituído nas suas faltas e impedimentos pelas Assistentes 

Técnicas Paula Cristina e Helena Catela. ---------------------------------------------------------------------------- 

2 - “DRENAGENS DE ÁGUAS RESIDUAIS E PLUVIAIS DA ZONA SUL” – PROC.º N.º 6.2.2-08/2008 – A 

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

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

3 - “ESTÁDIO MUNICIPAL DE VAGOS – 2ª FASE” – CONTRATO ESCRITO DA EMPREITADA – 

APROVAÇÃO DA MINUTA – RATIFICAÇÃO – Presente a Minuta do Contrato Escrito da Empreitada do 

“Estádio Municipal de Vagos – 2ª Fase”. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

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



 
 
 
 
 
 

 

de 06/06/2009, que aprovou o contrato escrito da empreitada de “Estádio Municipal de Vagos – 2ª Fase”. ----------- 

4 - “REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA DO ESPAÇO INTERIOR ENTRE O PAVILHÃO E AS 

PISCINAS MUNICIPAIS” – CONTRATO ESCRITO DA EMPREITADA – APROVAÇÃO DA MINUTA 

– RATIFICAÇÃO – Presente a Minuta do Contrato Escrito da Empreitada do “Requalificação Urbanística do 

Espaço Interior entre o Pavilhão e as Piscinas Municipais”. ------------------------------------------------------------------- 

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

de 06/06/2009, que aprovou o contrato escrito da empreitada de “Requalificação Urbanística do Espaço Interior 

entre o Pavilhão e as Piscinas Municipais”. -------------------------------------------------------------------------------------- 

5 - ARRANJOS EXTERIORES DA CASA MUSEU DE SANTO ANTÓNIO – PROC.º N.º 6.2.2-20/2008 – 

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

por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente datado de 15/05/2009, que aprovou parcialmente, o Plano 

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

6 - ARRANJOS URBANÍSTICO A SUL DA EXTENSÃO DE SAÚDE DE PONTE DE VAGOS – PROC.º 

N.º 6.2.2-01/2009 – APROVAÇÃO DO PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE – RATIFICAÇÃO – A Câmara 

Municipal delibera, por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente datado de 15/05/2009, que aprovou 

parcialmente, o Plano de Segurança e Saúde da obra mencionada em epígrafe. -------------------------------------------- 

C - OBRAS PARTICULARES 

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

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

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

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

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, informar a requerente de que a sua pretensão só poderá ser 

viabilizada, após abertura prévia do arruamento público. ---------------------------------------------------------------------- 

2 - ALFREDO NUNES PERDIGÃO – RECONSTRUÇÃO DE MURO DE VEDAÇÃO – Presente o ofício de 

Alfredo Nunes Perdigão, residente ma Rua da Igreja, n.º 12, lugar e freguesia de Ouca, que requer a reconstrução 

do muro de vedação da sua propriedade, sito no referido lugar e freguesia. ------------------------------------------------- 

-------- Uma vez que o muro em causa se acha devidamente licenciado desde 10/04/1957, e a sua 

reabilitação/recuperação e reconstrução em alguns dos seus troços resultaram das obras de saneamento, 

promovidas pelo Município de Vagos, e o requerente já cedeu gratuitamente para Domínio Público e Casa 

Mortuária de Ouca a área de 498 m2, a Câmara Municipal delibera, por unanimidade, autorizar o requerente. ------- 

3 - ALDA AUGUSTA FERREIRA RITA – OBRAS PARTICULARES – PROC.º N.º 197/2008 – Presente o 

processo de obras particulares n.º 197/2008, de que é requerente Alda Augusta Ferreira Rita, residente na Rua 



Principal n.º 54, lugar de Carregosa e freguesia de Ouca, que requer a construção de uma moradia e muros, no 

referido lugar e freguesia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Face à declaração da requerente a Câmara Municipal delibera, por unanimidade, reconsiderar a sua 

deliberação de 27/02/2009, e autorizar a construção do muro de acordo com o exposto do ponto 2, da informação 

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

4 - ALTERAÇÃO AO RMUE – REGULAMENTO MUNICIPAL DA URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO – 

Presente a proposta de alteração ao artigo 96º do RMUE – Regulamento Municipal da Urbanização e da 

Edificação, apresentada pelo Sr. Presidente da Câmara, Dr. Rui Miguel Rocha da Cruz, datada de 24/06/2009, que 

aqui se dá como inteiramente reproduzida e fica fotocópia da mesma a fazer parte integrante da presente acta. ------ 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar a proposta de alteração ao artigo 96º do 

regulamento supramencionado. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Mais delibera a Câmara Municipal por unanimidade, submeter a mesma a publicação em Diário da 

República. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

D - DIVERSOS 

1 - JOSÉ MANUEL RIBEIRO – DEPUTADO DA ASSEMBLEIA DA REPUBLICA – GRUPO 

PARLAMENTAR DO PSD – PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA – Presente a comunicação de José Manuel 

Ribeiro, datada de 05/06/2009, onde anexa Requerimento/Pergunta que entregou na Mesa da Assembleia da 

República, no passado dia 3 de Junho, dirigido ao Governo, nomeadamente ao Senhor Ministro do trabalho e da 

Solidariedade Social, a propósito da situação “escandalosa” do Centro Social e Bem Estar de Ouca (Concelho de 

Vagos). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

E – EXTRAS – Apreciados os assuntos incluídos na Ordem do Dia da presente reunião, o Senhor Presidente da 

Câmara Municipal, informou a Câmara Municipal que era importante e urgente a apreciação e decisão sobre os 

assuntos a seguir mencionados, pelo que a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, que os mesmos fossem 

colocados à discussão. Tais assuntos passaram a ser de imediato objecto de deliberação nos termos do artº 83º, da 

Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ---------------------- 

1 - ARCANJO MIGUEL CAPELA – LOTEAMENTO URBANO – PROC.º N.º 40/85 – Presente o processo 

de loteamento, de que é requerente Arcanjo Miguel Capela, residente na Rua D. Nuno Alvares Pereira, n.º 70, lugar 

de Lombomeão, freguesia de Vagos, que requer aprovação das obras de urbanização, alvará de loteamento n.º 2/86 

(lote n.º 1). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal delibera, por unanimidade, aprovar as obras de urbanização, fixar a caução no valor 

de 1.448,50 € (mil quatrocentos e quarenta e oito euros e cinquenta cêntimos), e o prazo para a execução das 

mesmas em 15 dias, conforme informação técnica datada de 23/06/2009. -------------------------------------------------- 



 
 
 
 
 
 

 

2 - FRANCISCA DE JESUS GAMELAS – CONSTRUÇÃO DE MURO DE VEDAÇÃO – Após deliberação 

de 08/04/2009, sobre o presente assunto, remeteu-se ofício à Junta de Freguesia de Vagos, na pessoa do seu 

tesoureiro, a solicitar esclarecimentos sobre o requerido, tendo sido recebido da referida Junta o ofício n.º 64, 

datado de 11 de Maio findo, no qual informa que não foi do conhecimento executivo da Junta, ao tempo, quaisquer 

negociações, bem como, se houve ou não, atribuição de indemnização para construção de muros ou de suporte de 

terras. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Considerando as informações prestadas pelo Sr. Dr. João José Cabral de Albuquerque Simões Rocha, ao 

tempo dos factos Presidente da Câmara Municipal de Vagos, a Câmara delibera, por unanimidade, assumir a 

execução de um muro de vedação e suporte de terras e atribuir-lhe a correspondente indemnização, para que a 

requerente procede à sua construção. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Mais delibera a Câmara Municipal, por unanimidade, remeter o processo à Divisão dos Serviços 

Operativos, para determinar o valor da indemnização. ------------------------------------------------------------------------- 

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO – Na presente reunião não se encontrou público presente. -------------------------- 

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

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

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

presentes e por mim _______________________________________ Coordenador Técnico, tendo terminado a 

reunião às dezassete horas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


