
 

 

 

 

 

 

 

 

ATA Nº 14/12 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DO DIA 15 DE MAIO DE 2012 

 

--------- No dia 15 de maio de 2012, pelas quinze horas e dez 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 da Senhora Vice-Presidente Dr.ª Albina Maria Oliveira 

Rocha, e dos Senhores Vereadores, Dr. Silvério Rodrigues Regalado, Dr. Mário Santos Martins Júnior, Dr.ª Dina 

Maria Marques Ribeiro, Dr.ª Cláudia Cristina Rocha Oliveira. Assistiu à reunião o Senhor Dr. Laerte Macedo 

Pinto, Chefe da Divisão Administrativa. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

HORA DE ABERTURA DA REUNIÃO: 15,10 horas. ------------------------------------------------------------ 

FALTAS E JUSTIFICAÇÃO: O Senhor Presidente da Câmara Municipal informou o órgão executivo que, ao 

abrigo das competências que lhe foram delegadas na reunião de 05/11/2009, justificava a falta dada pelo Senhor 

Vereador Dr. Marco António Ferreira Domingues à presente reunião, bem como a falta dada pela Senhora 

Vereadora Dr.ª Cláudia Cristiana Rocha Oliveira, ao início da reunião, a qual veio a comparecer mais tarde, 

conforme se mencionará no local próprio da presente ata. A Câmara Municipal tomou conhecimento. ----------------- 

ATAS DAS REUNIÕES ANTERIORES: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, apreciar e votar as 

atas anteriores em próxima reunião. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA: Seguidamente, usou da palavra o Senhor Vereador Dr. º Silvério 

Rodrigues Regalado para, enaltecer o feito da Associação Desportiva de Vagos por ter sido vice - campeã nacional 

de basquetebol Feminino Sénior. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, apresentar à referida coletividade os votos de 

agradecimento e louvor pelo feito alcançado que muito dignificam o nome do Município de Vagos. ------------------- 

ORDEM DO DIA 

A - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 

1 - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA - Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 14 de 

maio de 2012, o qual acusa um saldo em dinheiro 15.893,24 € (quinze mil, oitocentos e noventa e três euros e vinte 

e quatro cêntimos). A Câmara Municipal dele tomou conhecimento. -------------------------------------------------------- 

2 – SEMANA CÁRITAS 2012 – PEDITÓRIO NACIONAL A FAVOR DA LIGA PORTUGUESA 

CONTRA O CANCRO – 2012 – RATIFICAÇÃO – A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar 

o despacho do Senhor Presidente da Câmara, de 26/04/2012, que autorizou a Liga Portuguesa Contra o Cancro a 

promover o seu peditório nacional nos dias 1 a 4 de novembro do corrente ano. ------------------------------------------- 

3 - REGULAMENTO MUNICIPAL DA FLORESTA – RETIFICAÇÃO DA DELIBERAÇÃO DE 
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24/02/2012 – Em seguida, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, remeter o Regulamento Municipal da 

Floresta a consulta pública, antes de remetê-lo à Assembleia Municipal. A este propósito se refere o deliberado em 

reunião camarária de 24/02/2012. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4 – ASSOCIAÇÃO DAS FESTAS DO DIVINO ESPIRITO SANTO E SANTA MARIA DE VAGOS – 

PEDIDO ISENÇÃO DE LICENÇAS – Em seguida, foi presente uma carta da Associação das Festas do Divino 

Espírito Santo e Santa Maria de Vagos, datada de 02/05/2012, a solicitar a isenção das licenças, direitos de autor e 

do fogo, para as Festas da Vila de Vagos a decorrer no presente ano. -------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão apenas relativamente às licenças que 

sejam atribuídas em função das competências da Câmara Municipal. ------------------------------------------------------- 

5 – FUTEBOL CLUBE DO BOCO – PEDIDO DE ISENÇÃO DE LICENÇAS – RATIFICAÇÃO – Em 

seguida, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Vereador Dr. Marco 

Domingues, de 02/05/2012, que isentou o Futebol Clube do Boco do pagamento das taxas respeitantes ao evento 

correspondente ao seu 76 º aniversário. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

6 – ENCERRAMENTO DO CENTRO NOVAS OPORTUNIDADES – Em seguida, a Câmara Municipal 

tomou conhecimento do oficio n.º 10, datado de 07/05/2012, da EPADRV – Escola Profissional de Agricultura e 

Desenvolvimento Rural de Vagos, a comunicar que o Centro de Novas Oportunidades irá encerrar a partir do dia 

31/05/2012 e que, por força disso, o protocolo de parceria/colaboração celebrado com a Câmara Municipal ficará 

suspenso a partir dessa data. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7 – ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS LOTE 104 – DUFEPI – PAGAMENTO JUROS PROCESSO N.º 

146/12.2.BEAVR – Presente a informação jurídica de 10/05/2012, sobre o assunto supramencionado, que se dá 

aqui como inteiramente reproduzida e cuja cópia ficará arquivada no presente Livro de Atas, a Câmara Municipal 

deliberou, por unanimidade indemnizar a empresa DUFEPI – Alumínios, Lda., no valor de 400,00 €(quatrocentos 

euros), respeitante ao pagamento de juros. --------------------------------------------------------------------------------------- 

8 – LOTES DE TERRENO DA ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS – FIXAÇÃO DE PREÇO POR METRO 

QUADRADO – Em seguida, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, fixar em 10,00 (dez) euros o preço 

por metro quadrado para a alienação dos lotes da Zona Industrial de Vagos. ----------------------------------------------- 

-------- Mais foi deliberado unanimemente que a presente deliberação apenas produz efeitos para decisões que 

vierem a ser tomadas a partir da presente data. ---------------------------------------------------------------------------------- 

9 - PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA AJUSTE DIRETO – REGIME SIMPLIFICADO PARA: 

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINFESTAÇÃO DAS SALAS 1 E 2 DO JARDIM DE INFANCIA DE 

SANTO ANDRÉ - Presente a informação técnica, sobre o assunto supramencionado, que se dá aqui como 

inteiramente reproduzida e cuja cópia ficará arquivada no presente Livro de Atas, a Câmara Municipal, 

considerando que estão verificados todos os requisitos constantes do OE 2012, deliberou, por unanimidade, dar 



 

 

 

 

 

 

 

parecer prévio favorável para o ajuste direto - regime simplificado para aquisição de serviços de desinfestação das 

salas 1 e 2 do Jardim de Infância de Santo André. ------------------------------------------------------------------------------ 

10 - PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA AJUSTE DIRETO – REGIME SIMPLIFICADO PARA: 

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E RESTAURO PARA A FIGURA E MOLDURA “PRIOR 

JOÃO DE MIRANDA ASCENSO, FUNDADOR DA BANDA VAGUENSE”, NO MONUMENTO 

FÚNEBRE DO CEMITÉRIO DE VAGOS - Presente a informação técnica, sobre o assunto supramencionado, 

que se dá aqui como inteiramente reproduzida e cuja cópia ficará arquivada no presente Livro de Atas, a Câmara 

Municipal, considerando que estão verificados todos os requisitos constantes do OE 2012, deliberou, por 

unanimidade, dar parecer prévio favorável para o ajuste direto - regime simplificado para aquisição de serviços de 

pintura e restauro para a figura e moldura “Prior João de Miranda Ascenso, fundador da Banda Vaguense”,no 

monumento fúnebre do Cemitério de Vagos. ------------------------------------------------------------------------------------ 

11 - DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - A Câmara Municipal tomou conhecimento dos despachos 

efectuados no âmbito da Divisão de Gestão Urbanística, no período de 27/04/2012 a 09/05/2012,bem como da 

Divisão Administrativa (Expediente Geral e Arquivo), no período de 12/04/2012 a 09/05/2012 cuja relação 

discriminada do mesmo é dada aqui como inteiramente reproduzida e fica junto à minuta da ata da presente 

reunião. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

B - OBRAS MUNICIPAIS 

1- ABERTURA DE ESTRADA ENTRE AS ROTUNDAS DE FONTÃO E CARREGOSA – PROC.º N.º 

6.2.2 - 4/2009 – AUTO RECEÇÃO PROVISÓRIA PARCIAL – A Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade aprovar o auto de Receção Provisória Parcial de obra de “Abertura de Estrada entre as Rotundas de 

Fontão e Carregosa”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

E, quando eram cerca das 15,35 horas, a Senhora Vereadora Dr.ª Cláudia Cristiana Rocha Oliveira entrou na Sala 

de Reuniões assumindo as suas funções.As deliberações que se seguem passaram então a contar com a participação 

e votação dessa vereadora. Entretanto, ausentou-se da sala de reuniões o Senhor Vereador Eng.º Mário Martins 

Júnior, por motivos urgentes e inadiáveis, pelo que a deliberação que se segue não contou com a participação desse 

vereador. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

C - GESTÃO URBANÍSTICA 

1 - LICINIO RAMOS LDA - PROC.º N.º 1/12 – Em seguida foi presente o processo de loteamento n.º 1/12, em 

que é titular Licínio Ramos, Lda, de Covão do Lobo, a requerer a operação de loteamento que pretende levar a 

efeito no prédio sita na Av. Dr. Lúcio Vidal e Rua dos Bombeiros Voluntários de Vagos, em Vagos. ----------------- 

-------- Tendo em consideração as várias propostas de loteamento apresentadas desde 2003 pelo requerente para 

divisão da área em questão e que sobre as mesmas se pronunciaram favoravelmente os serviços técnicos e Câmara 
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Municipal no que toca a número de pisos e tendo em consideração que não houve alterações á legislação que 

disciplina a capacidade edificativa e o uso daquele solo, nomeadamente no que toca ao número de lotes, número de 

pisos e usos pretendidos, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos seguintes: 1 – Fixar o 

número máximo de pisos em 4, nos termos da alínea j), do artigo 32º, do Regulamento do Plano de Urbanização de 

Vagos; 2 – Fixar como cércea máxima a cércea dos edifícios existentes a poente; 3- Determinar nos termos do 

parecer técnico, o uso não habitacional e a redução do pé direito dos sótãos nos termos do n.2, artigo 24 º do citado 

regulamento do Plano; 4 – Deverá o requerente ceder ao domínio público as áreas de terreno nos termos da lei, 

tendo em consideração a área já cedida ao domínio público e definida no Acordo de Transação para Divisão de 

Coisa Comum; 5 - Submeter a consulta pública, de acordo com o artigo 35 º do RMUE, e artigo 22 º do RJUE, a 

presente operação de loteamento, tendo em consideração que com a presente deliberação se mantém o número de 

fogos. 6 – Notificar o requerente para, quanto aos restantes aspetos da informação da DGU, DPU e DJ, promover a 

respetiva correção e/ou cumprimento. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Entretanto, e quando eram cerca das 16,20 horas, o Senhor Vereador Eng. º Mário dos Santos Martins Júnior 

entrou na Sala de Reuniões reassumindo as suas funções. As deliberações que se seguem passaram então a contar 

com a participação e votação desse vereador. ------------------------------------------------------------------------------------ 

2 – JOÃO BATISTA JULIÃO - OBRAS PARTICULARES - PROC.º N.º 55/10 – Em seguida, foi presente 

uma carta de João Batista Julião, residente em Corgo do Seixo de Baixo, freguesia de Santo António de Vagos, 

concelho de Vagos, respeitante  ao processo de obras particulares n º 55/10,em que solicita o reembolso do valor de 

11.597,38€ (onze mil, quinhentos e noventa e sete euros e trinta e oito cêntimos) referente ao pagamento das 

despesas/taxas com o referido processo considerando que o acordo que fez com esta autarquia era o de que não 

haveria qualquer custo, chamando à atenção para o teor da ata da Câmara Municipal n.º 25/09. ------------------------ 

-------- Analisada a pretensão e tendo em consideração que o RMUE em vigor à data das negociações não permitia, 

e não permite ainda, a isenção de taxas de licenciamento a privados que não se achem em situação de manifesta 

carência social, entende-se que a expressão projeto aprovado sem custos significaria antes projeto aprovado sem 

ónus, para além daquele que a Câmara Municipal proprietária aplicaria a si mesma no âmbito do Plano de 

Urbanização de Vagos e que determinou o valor do seu imóvel em permuta. Assim sendo, a Câmara Municipal 

delibera, por unanimidade, não reconhecer o direito à isenção ao requerente, que não o requereu e não lhe assistia 

nos termos da legislação aplicável. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3 – AUREA OLIVEIRA MOITALTA SANTOS - OBRAS PARTICULARES - PROC.º N.º 51/11 – Presente 

o processo de obras particulares n. º 51/11, em que é titular Aurea Oliveira Moitalta Santos a apresentar 

Comunicação Prévia para construção de anexos e muros, no lugar de Andal, freguesia de Santa Catarina, concelho 

de Vagos. A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão face ao teor do parecer jurídico de 

23/04/2012. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

 

 

 

 

 

 

4 - SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE VAGOS – ARRANJOS EXTERIORES – Presente o oficio n.º 

1102693, datado de 12/12/2011, do Senhor Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Vagos a remeter o projeto 

relativo à envolvente dos prédios daquela instituição, a Câmara Municipal tendo em consideração que a proposta 

colide com propriedade de Maria Arlete da Rocha Condeço e que é possível, tendo em consideração a legislação 

atualmente em vigor, ir ao encontro da vontade manifestada pela mesma proprietária para acordo de cedência de 

áreas para integração no domínio público municipal, deliberou, por unanimidade, retirar o presente processo a fim 

de se retomar as negociações da mesma. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

5 – ELIANO NUNES FREIRE E JOSÉ AUGUSTO ROCHA MOREIRA - LOTEAMENTO URBANO - 

PROC.º N.º 5/10 – Seguidamente a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a operação de 

loteamento urbano, requerida por Eliano Nunes Freire e José Augusto Rocha Moreira, a levar a efeito num prédio 

sita na Rua das Carreirinhas, freguesia de Ouca, concelho de Vagos, bem como fixar a compensação a pagar pelos 

mesmos ao Município de Vagos, no valor de 5.670,00 €(cinco mil, seiscentos e setenta euros). ------------------------ 

6 - CONSTRUÇÃO DA IGREJA DA PRAIA DA VAGUEIRA – REQUERIMENTO PARA OBTENÇÃO 

DE TERRENO PARA A SUA LOCALIZAÇÃO – Presente uma carta datada de 25/01/2012, da Comissão de 

Desenvolvimento e Obras de Construção da Capela da Praia da Vagueira, a solicitar à Câmara Municipal a 

cedência do lote 601 constante do Plano de Pormenor da Praia da Vagueira, para aí proceder à construção da igreja 

da Praia da Vagueira. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Sobre o assunto a Câmara Municipal informa que a pretensão da referida Comissão constitui um lote, 

propriedade privada constante do alvará de loteamento n º 22/89, promovido por Ferreiras e Ferreiras, Lda., não 

podendo a Câmara Municipal adquiri-lo, porquanto o mesmo não pode ser dividido sem vontade do proprietário 

em promover a alteração do alvará de loteamento. Por outro lado, o uso que se pretende sendo de claro interesse 

público municipal também não se acha previsto no referido Plano e carecia de prévia revisão do Plano de 

Pormenor. De igual modo, tendo em consideração a estrutura eclesiástica, parece-nos coexistir conflito de 

interesses entre a Comissão ora requerente e a Comissão da Fábrica da Igreja da Boa Hora que, nos termos do 

Direito Canónico, se constitui como entidade paroquial que superintende nestes assuntos sobre toda a paróquia da 

Gafanha da Boa Hora. Assim, e não querendo desde já contribuir para quaisquer conflitos, deve a Comissão, se 

assim o entender, obter autorização da competente Comissão Fabriqueira, até porque o financiamento de uma 

igreja deve partir da comunidade religiosa/paróquia, devendo todos os paroquianos representados na Fábrica da 

Igreja consentir, ou pelo menos anuir, na construção de tal edifício. Assim, a Câmara Municipal delibera, por 

unanimidade, não poder deferir o requerido. ------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Antes de se entrar na discussão e votação do assunto que se segue, o Senhor Presidente da Câmara 

Municipal declarou que participava na discussão do assunto tendo em consideração as decisões do Supremo 
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Tribunal Administrativo constantes dos seus Acórdãos de 26/09/1989, 09/01/2002, 27/12/1995, 24/04/1996, 

14/05/1996 e por fim 11/07/1996. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7 - MAIS VAGOS – SOCIEDADE GESTORA DE PARQUES EMPRESARIAIS, S.A. - LOTEAMENTO 

URBANO - PROC.º N.º 1/10 – PARCELAS 2 E 3 – Presente o processo de loteamento n º 1/10, respeitante às 

parcelas 2 e 3, em que é titular MAISVAGOS – Sociedade Gestora de Parques Empresariais, SA. Considerando: a) 

Que quanto à legitimidade da requerente, pelo confronto das certidões e pelo Regulamento do Plano de Pormenor 

aplicável, não restam quaisquer dúvidas sobre a legitimidade da mesma na operação que se refere; b) No que 

respeita ao pedido de isenção de taxas e licenciamento como decorre do procedimento administrativo aplica-se 

sempre o regime mais favorável ao requerente e neste caso aplica-se o Regulamento em vigor à data da emissão do 

alvará de loteamento e liquidação das taxas devidas pelo mesmo; c) Ora, tendo a Assembleia Municipal de Vagos 

reconhecido o interesse público municipal a favor da requerente, empresa que prossegue fins de interesse 

municipal para o projeto de Urbanização do Parque Empresarial de Soza, dúvidas não restam que lhe assiste o 

direito que requer de isenção de taxas; d) Por fim, apesar do parecer condicionado da Ascendi para o projeto de 

águas pluviais, o mesmo parecer admite todavia, provisoriamente até à implementação da solução final, o projeto e 

ligação materializada pela MAISVAGOS no âmbito da antecipação da construção de infraestruturas associadas à 

parcela 1 cujo loteamento foi aprovado pela Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------- 

-------- Assim, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, fixar em doze meses o prazo para a MAISVAGOS 

corrigir o orçamento conforme informação técnica constante do processo e, nesta condição, aprovar os projetos de 

obras de urbanização e autorizar, após determinação da caução pela Divisão de Gestão Urbanística, promover a 

emissão de alvará que titule a presente operação de loteamento contra a apresentação dos documentos necessários 

para o efeito e prestação de garantia com os lotes provenientes da operação em causa. ----------------------------------- 

8 – VAGUEIRAZUR - CONSTRUÇÕES IMOBILIÁRIAS, LDA. - LOTEAMENTO URBANO - PROC. N.º 

2/2004 – Presente o processo de loteamento nº 2/2004, em que é titular Vagueirazur – Construções Imobiliárias, 

Lda., a informar que se propõe substituir o ramal de água do loteamento conquanto a Câmara ou entidade que a 

substitua ceda uma máquina para abertura de valas e um funcionário para efetuar as ligações à rede pública, bem 

como a fornecer tubagem com 10 Kg/cm2 de pressão e repor o pavê e jardim. A Câmara Municipal, tendo em 

consideração que o loteador não prova no processo que o número anormal de ruturas é da responsabilidade de 

obras promovidas ou autorizadas pela Câmara Municipal de Vagos, em face da legislação em vigor e porque não 

ocorreu a receção definitiva das respetivas obras de urbanização, não se afigura legalmente admissível aceder ao 

requerido, pelo que deliberou, por unanimidade, notificar o loteador para efetuar os trabalhos de substituição da 

rede de abastecimento de águas a suas expensas, devendo a ADRA, que agora é a entidade responsável pelo setor, 

acompanhar, querendo, esses trabalhos. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

Câmara Municipal, informou 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 objeto de deliberação nos termos do art.º 83º, da Lei nº 169/99, 

de 18 de setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de janeiro. ---------------------------------------- 

1 - PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA AJUSTE DIRETO – REGIME GERAL PARA 

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO AREAL DAS PRAIAS DA VAGUEIRA, DO LABREGO 

E DO AREÃO - Presente a informação técnica, datada de 15/04/2012, sobre o assunto supramencionado, que se 

dá aqui como inteiramente reproduzida e cuja cópia ficará arquivada no presente Livro de Atas, a Câmara 

Municipal, considerando que estão verificados todos os requisitos constantes do OE 2012, deliberou, por 

unanimidade, dar parecer prévio favorável para o ajuste direto - regime geral para aquisição de serviços de limpeza 

do Areal das praias da Vagueira, do Labrego e do Areão. --------------------------------------------------------------------- 

--------- E nada mais havendo a tratar a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a presente ata 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 da Divisão Administrativa, tendo 

terminado a reunião às dezoito horas e quinze minutos. ------------------------------------------------------------------------ 

 


