
 
 
 
 
 
 

 

 

ACTA Nº 14/11 

ACTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DO DIA 19 DE JULHO DE 

2011 

 

--------- No dia 19 de Julho de 2011, pelas quinze horas e quarenta minutos, no Edifício dos Paços do Concelho de 

Vagos, na Sala de Reuniões, reuniu ordinariamente em Sessão Pública, 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 de Oliveira Rocha, e dos Senhores Vereadores, Dr. Paulo César de Oliveira Ramos, Dr. Silvério 

Rodrigues Regalado, Dr.ª Dina Maria Marques Ribeiro e Dr.ª Cláudia Cristiana Rocha Oliveira, não tendo 

comparecido ao inicio da reunião o Senhor Vereador Dr. Marco António Ferreira Domingues, vindo a faze-lo mais 

tarde conforme se mencionará no local próprio da presente acta. Assistiu à reunião o Senhor Laerte Macedo Pinto, 

Chefe de Divisão Administrativa. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FALTAS E JUSTIFICAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, justificar a falta dada ao 

inicio da reunião pelo Senhor Vereador Dr. Marco António Ferreira Domingues. ------------------------------------------ 

ACTAS DAS REUNIÕES ANTERIORES: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar 

as Actas n.º 12/11, de 21/06/2011, e 13/11, de 05/07/2011. -------------------------------------------------------------------- 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA: Antes de se entrar no período da Ordem do Dia, a Senhora 

Vereadora Dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha, usou da palavra para manifestar o seu desagrado sobre as noticias 

publicadas nos jornais “Diário de Aveiro”, “Jornal da Bairrada” e “Terras de Vagos”, respeitantes ao parecer 

desfavorável deliberado pela Câmara Municipal acerca do curso de formação de Auxiliar de Saúde a ser ministrado 

na Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Vagos. Continuando, procedeu à leitura da acta 

de 05/05/2011, relativa à reunião realizada na Escola Secundária de Vagos sobre a Rede Escolas-oferta Educativa e 

Formativa, que teve a presença da Coordenadora da Equipa de Apoio às Escolas de Aveiro, Dr. Ana Paula Covas, 

dela mesmo – vereadora, do Director do Agrupamento de Escolas de Vagos e do subdirector, do Director da Escola 

secundária de vagos, do Director da Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Vagos, do 

Director do Colégio de Nossa Senhora da Apresentação, do Delegado do Centro de Emprego e Formação 

Profissional de Aveiro e de vários elementos da equipa de apoio às Escolas de Aveiro. A Senhora Vereadora Dr. 

Albina Maria de Oliveira Rocha procedeu então à leitura do ponto da acta respeitante ao assunto em apreço 

(Auxiliar de Saúde), que se transcreve: “Em relação a esta última oferta, a Coordenadora referiu que tinha algumas 

dúvidas, pois os edifícios têm de estar vocacionados, neste tipo de cursos há uma série de condições de higiene e 

equipamentos essenciais, para além de as ofertas terem de estar de acordo com o quadro docente existente. A 

Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Vagos não parece estar vocacionada para este tipo 



 

de curso. Para além disto a escola tem a sua capacidade física praticamente esgotada, o que poderá ser impeditivo 

de uma resposta educativa de qualidade, como tal a sua proposta deve ser devidamente adequada.” -------------------- 

-------- Mais disse que não compreende: ------------------------------------------------------------------------------------------ 

1. Por que é que o jornalista, face ao exposto fez a notícia informando que a Câmara tinha chumbado o Curso 

de Auxiliar de Saúde, quando, apenas deu parecer desfavorável, em conformidade com o parecer da 

DREC; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Por que é que o Senhor Director da Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Vagos 

desmentiu as suas palavras, dizendo que o assunto não foi tratado na reunião. ---------------------------------- 

3. Fez ainda, um elogio ao jornalista do jornal “O Ponto”, o qual teve a correcção de antes de escrever a 

notícia, ouvir todas as partes (EPDRAV, ela mesmo, e DREC). --------------------------------------------------- 

ORDEM DO DIA 

A - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 

1 - RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA - Presente o Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 18 de 

Julho de 2011, o qual acusa um saldo em dinheiro de 45.035,01 € (quarenta e cinco mil e trinta e cinco euros e um 

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

2 - HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO – ANTÓNIO NEVES - A Câmara 

Municipal deliberou, por unanimidade, deferir o pedido formulado por António Neves, residente na Rua de Santo 

António, n.º 52, lugar de Canto de Baixo, freguesia de Ponte de Vagos, para que o seu estabelecimento de Café e 

Snack-Bar, sito no referido lugar, denominado “O Tasco”, esteja aberto às sextas-feiras, sábados e vésperas de 

feriados, das 07:00 horas às 04:00 horas dos dias seguintes, até 31/12/2011. ----------------------------------------------- 

3 - APOIO AO FESTIVAL VAGOS OPEN AIR 2011 – Presente o ofício da firma Quatro Mares – Actividades 

Culturais, Unipessoal Lda., com sede na Travessa Monte de cima, n.º 157, Paços de Brandão, datado de 

05/07/2011, a solicitar um apoio financeiro no valor de 10.000,00 e (dez mil euros), bem como apoio logístico, 

para a realização do Festival Vagos Open Air, a realizar no Campo Desportivo de Calvão, nos dias 5 e 6 de 

Agosto. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Presente ainda a proposta do Senhor Vereador Dr. Silvério Rodrigues Regalado, datada de 08/07/2011, cuja 

cópia é dada aqui como inteiramente reproduzida e ficará arquivada em anexo à presente acta. ------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do Senhor Vereador Dr. Silvério 

Rodrigues Regalado, e atribuir uma comparticipação financeira no valor de 10.000,00 € (dez mil euros), para a 

realização do Festival Vagos Open Air, a ter lugar nos dias 5 e 6 de Agosto de 2011, e colaborar no apoio logístico 

conforme solicitado pelo organizador do evento. ------------------------------------------------------------------------------- 

-------- E, quando eram cerca das 16:05 horas, entrou na Sala de Reuniões o Senhor Vereador Dr. Marco António 

Ferreira Domingues, assumindo as suas funções. As deliberações que se seguem passaram a contar com a 



 
 
 
 
 
 

 

participação e votação desse vereador. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

4 - CENTRO EDUCAÇÃO E RECREIO DE VAGOS – ELEVADOR PROC.º N.º 01.18.0049 - Presente a 

informação técnica, datada de 24/06/2011, a informar que no seguimento da deliberação da Câmara Municipal de 

05/04/2011, a direcção do CER apresentou orçamentos para a colocação de portas no elevador, pelo que propõe 

que a Câmara Municipal aprove a proposta com o preço mais baixo, ou seja, o da firma AVEILIFT, pelo montante 

de 4.760,00 €/sem IVA (quatro mil e setecentos e sessenta euros). ---------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, retirar o presente ponto da Ordem de Trabalhos, para 

efeitos de ser emitido parecer jurídico sobre assunto. -------------------------------------------------------------------------- 

5 - JOSÉ FREIRE DE BRITO, ANA ISABEL BRITO VALENTE MARTO E JOÃO CUSTÓDIO 

VALENTE – TERRENO EM SOZA – A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, retirar o presente ponto 

da Ordem de Trabalhos, para ser recalculada a área em função da classe de espaço do prédio – REN – Espaços 

Florestais afectos à Conservação e Perímetro Urbano, face à necessidade de aquisição de mais uma faixa de 2 

metros de comprimento para drenar as águas da Rua da Escola. -------------------------------------------------------------- 

6 - DUFEPI - ALUMÍNIOS, LDA. - LOTE 118 DA ZIV - REVOGAÇÃO DE CONTRATO-PROMESSA – 

Presente a informação jurídica, datada de 12/07/2011, que a seguir se transcreve: ---------------------------------------- 

-------- “Quanto ao assunto em epígrafe, CUMPRE INFORMAR: --------------------------------------------------------- 

-------- Foi celebrado, em 25 de Março de 2003, contrato promessa de compre e venda, entre a Câmara Municipal 

de Vagos (CMV) e a firma DUFEPI, Alumínios, Lda., do Lote nº 104 da Zona Industrial de Vagos, doravante 

designada por ZIV. O lote nº 104 possuía 2314m2 de área. -------------------------------------------------------------------- 

-------- Nos termos do mesmo, a firma apresentou, junto da divisão de obras particulares da CMV processo de 

obras, em 15 de Outubro de 2003, tendo sido aprovado o respectivo projecto de arquitectura em 23 de Novembro 

de 2005, e entregue os diferentes processos de especialidades. --------------------------------------------------------------- 

-------- Em Abril de 2006 foi solicitado pela Câmara Municipal de Vagos a permuta do Lote nº 104, inicialmente 

contratado, pelo lote nº 118 da ZIV, com área de 2070m2, tendo a firma aceite tal permuta em 27 de Abril de 2006, 

impondo como condição para o respectivo negócio jurídico as seguintes condições: custos inerentes ao 

reajustamento do projecto, custos com aterro já feito no lote nº 104 e diferença de valores em termos de área. ------- 

-------- Assim, em reunião de câmara de 28 de Abril de 2006 foi revogada a deliberação de 13 de Dezembro de 

2002 que alienava o lote nº 104 da ZIV à DUFEPI, e alienar à mesma firma o lote nº 118 da ZIV com área de 

2070m2, pelo preço de 8,98€/m2, o que perfaz a quantia total de 8.588,60€ (oito mil, quinhentos e oitenta e oito 

euros e sessenta cêntimos). --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal não se pronunciou, pelo menos formalmente, sobre as condições impostas, o que não 

implicou que formalmente a firma aceitasse a respectiva permuta. Assim sendo, a mesma sempre se considera 



 

efectuada. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- No seguimento desta deliberação, foi a firma notificada em 9 de Maio de 2006 para apresentar a 

documentação necessária à escritura pública de compra e venda (que à data era realizada pelo notário privativo da 

Câmara Municipal), o que nunca se verificou. ----------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Em 12 de Setembro de 2008, foi deliberado a intenção da Câmara Municipal resolver o contrato de 

promessa em causa, com a devolução da quantia paga (50% do valor do lote nº 104 da ZIV), com base no facto de 

a firme não ter requerido, em tempo, a realização de escritura pública, apesar de devidamente notificada para o 

efeito. A firma foi notificada desta deliberação em 30 de Setembro de 2008. ---------------------------------------------- 

-------- Em sede de audiência de interessados, nos termos dos artigos 100º e 101º do CPA veio a firma esclarecer 

que a escritura pública apenas não foi efectuada na medida em que a Câmara Municipal não deu resposta às 

questões colocadas aquando da permuta, que sempre considerou condição de aceitação da mesma. -------------------- 

-------- A escritura pública quer para o lote nº 104, quer para o lote nº 118 nunca se concretizou. ----------------------- 

-------- No seguimento de contactos posteriores com a firma em causa, a mesma concordou com a revogação 

amigável do contrato promessa, apresentando proposta e documentos de despesa, em anexo, no montante global de 

28.990,29€ (vinte e oito mil, novecentos e noventa euros e vinte e nove cêntimos), referentes a: ----------------------- 

•••• 50% do valor do lote: 10.389,86€(dez mil, trezentos e oitenta e nove euros e oitenta e seis cêntimos); ------ 

•••• Pagamento de pinheiros existentes no lote nº 104 ZIV: 383,65€ (trezentos e oitenta e três euros e sessenta 

e cinco cêntimos); --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

•••• Licenciamento junto do Ministério da Economia: 486,18€ (quatrocentos e oitenta e seis euros e dezoito 

cêntimos); ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

•••• Projecto de Arquitectura: 7.000,00€ (sete mil euros) (acrescido de IVA de 19% sobre 500,00€ (quinhentos 

euros) e 23% de 6.500,00 (seis mil e quinhentos euros)); ----------------------------------------------------------- 

•••• Pagamento dos pinheiros existentes do lote nº 118 ZIV: 140,60€ (cento e quarenta euros e sessenta 

cêntimos); ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

•••• Aterro do lote nº 104 ZIV: 9.000,00€ (nove mil euros), sendo que não apresenta documento de despesa, 

considerando justo o pagamento de 50% do valor dispendido. ----------------------------------------------------- 

-------- Ora, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- O promitente-comprador do lote, a contrário de outros proprietários de lotes da ZIV não beneficiou desse 

lote enquanto o mesmo esteve na sua posse. ------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Significa que, independentemente de não ter prosseguido o fim a que os lotes se destinavam e a que estava 

obrigado pelo RALZIV, também não retirou qualquer benefício económico ou depreciou o valor do lote com a 

retirada de inertes e colocação de entulhos, assim como comprovou as despesas que teve enquanto possuidor dos 

lotes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 
 
 
 
 
 

 

-------- O requerido pelo interessado perfaz um montante global de 28.990,29€ (vinte e oito mil, novecentos e 

noventa euros e vinte e nove cêntimos), nos termos previamente definidos. ------------------------------------------------ 

-------- Contudo, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Não se encontra na disponibilidade legal do Município compensar ou indemnizar por despesas que não 

possam ser documentadas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- De entre as despesas apresentadas não são totalmente demonstradas as despesas com o projecto e as 

despesas com o aterro do lote nº 104. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- As despesas com o projecto, no entanto, mesmo que não integralmente documentadas por factura, existindo 

somente um documento de quitação quanto a 500,00€ (quinhentos euros), devem ser consideradas na sua totalidade 

em virtude de que quer a arquitectura quer as especialidades terem dado entrada na Câmara Municipal, 

presumindo-se a realização integral da despesa. --------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Já o mesmo não se verifica quanto à quantia dita dispendida com o aterro do lote nº 104, tal como o próprio 

requerente aceita. Desta forma, torna-se impossível à Câmara Municipal compensar esse montante nos termos 

requeridos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Em face do exposto, deve a Câmara Municipal decidir sobre a alteração do valor a pagar pela revogação do 

contrato promessa, sendo que o pedido efectuado pelo promitente comprador do lote nº 118 da ZIV, corrigido 

quanto ao factor aterro do lote nº 104, se apresenta adequado e proporcional satisfazendo-se, de igual forma, os 

interesses do município e do proprietário do lote. ------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Assim, em face do exposto, CUMPRE PROPOR: ------------------------------------------------------------------- 

- Que a CMV delibere revogar o contrato-promessa de compra e venda outorgado em 25 de Março de 

2003 e a deliberação de permuta de lotes aprovada em reunião de Câmara de 28 de Abril de 2006, 

ao abrigo dos artigos 5º nº 4 e 8º do Regulamento de Aquisição de Lotes na ZIV, com a devolução, em 

singelo, das quantias entregues com a outorga do contrato promessa, correspondente a 50% do 

valor do lote nº 104, no montante de 10.389,86€ (dez mil, trezentos e oitenta e nove euros e oitenta e 

seis cêntimos). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Que no seguimento da proposta apresentada pela promitente compradora se aceite o pagamento da 

compensação, num total de 9.600,43€ (nove mil e seiscentos euros e quarenta e três cêntimos).” ---------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, revogar o contrato-promessa de compra e venda 

outorgado em 25 de Março de 2003 e a deliberação de permuta de lotes aprovada em Reunião de Câmara de 28 de 

Abril de 2006, ao abrigo dos artigos 5º nº 4 e 8º do Regulamento de Aquisição de Lotes na ZIV, com a devolução, 

em singelo, das quantias entregues com a outorga do contrato promessa, correspondente a 50% do valor do lote nº 

104, no montante de 10.389,86 € (dez mil, trezentos e oitenta e nove euros e oitenta e seis cêntimos). ---------------- 



 

-------- Deliberou ainda, que no seguimento da proposta apresentada pela promitente compradora se aceite o 

pagamento da compensação, num total de 9.600,43 € (nove mil e seiscentos euros e quarenta e três cêntimos). ------ 

7 - JOGOS MUNICÍPIOS SEM FRONTEIRAS 2011 - A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 

aprovar a realização do evento “Jogos Municípios Sem Fronteiras”, bem como, os custos relacionados com o 

mesmo, estimados no valor de 8.344,58. € (oito mil, trezentos e quarenta e quatro euros e cinquenta e oito 

cêntimos), bem como ratificar o contrato do Senhor Vereador Dr. Silvério Rodrigues Regalado, que outorgou o 

contrato com a empresa Pereira de Moura, Lda.. -------------------------------------------------------------------------------- 

8 - PROPOSTA DE REGULAMENTO MUNICIPAL DA URBANIZAÇÃO E DA EDIFICAÇÃO DO 

MUNICÍPIO DE VAGOS - Presente a informação técnica datada de 11/07/2011, a informar para cumprimento 

do disposto do n.º 1 do artigo 118º (Apreciação Pública) do Código de Procedimento Administrativo, anexa a 

proposta de Regulamento Municipal da Urbanização e da Edificação do Município de Vagos. ------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta de Regulamento Municipal 

da Urbanização e da Edificação do Município de Vagos e submete-a a apreciação pública. ----------------------------- 

-------- O referido documento, depois de rubricado por todos os membros presentes do órgão executivo, ficará 

arquivado na pasta anexa ao presente Livro de Actas, fazendo parte integrante da presente deliberação. -------------- 

9 - JOÃO RICARDO DOS SANTOS DIAS - PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE – Presente o 

ofício de João Ricardo dos Santos Dias, datado de 09/02/2011, a informar que no dia 18/01/2011, quando seguia na 

Rua do Comércio, lugar e freguesia de Covão do Lobo, embateu com a sua viatura, matrícula 41-13-QP, num 

buraco existente na berma da estrada, pelo que solicita uma indemnização pelos danos sofridos. ----------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, com base no parecer jurídico datado de 30/06/2011, indemnizar o 

requerente no valor de 55,35 € (cinquenta e cinco euros e trinta e cinco cêntimos). --------------------------------------- 

10 - LUÍS ANTÓNIO BASTIÃO SILVA - PEDIDO DE INDEMNIZAÇÃO POR ACIDENTE - Presente o 

ofício de Luís António Bastião Silva, datado de 27/06/2011, residente na Rua Direita, n.º 74, lugar de Salgueiro, 

freguesia de Soza, a informar que no dia 06/06/2011, pelas 22:10 horas quando seguia na Estrada Nacional 333, 

sentido Vagos-Soza, embateu com a sua viatura, matrícula 05-18-LI, nuns pinos e ferros na Ponte de Fareja, 

entrando em despiste, pelo que solicita um indemnização pelos danos sofridos. ------------------------------------------- 

-------- Tendo em consideração o parecer jurídico datado de 04/07/2011, e a prova constante do Auto de Notícia 

elaborado pela GNR de Vagos, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ser sua intenção declinar 

quaisquer responsabilidades do presente acidente, porquanto entende que o mesmo só terá ocorrido por 

responsabilidade única e exclusiva do requerente. ------------------------------------------------------------------------------ 

-------- Mais deliberou, notificar o requerente para se pronunciar, querendo, nos termos dos artigos 100º e 101º do 

C.P. A. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11 - 6ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA PARA O ANO DE 2011 – RATIFICAÇÃO - Nos 



 
 
 
 
 
 

 

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

republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar a 6ª 

alteração ao orçamento da despesa que apresenta tanto nos reforços como nas anulações, o montante de 124.000,00 

€ (cento e vinte e quatro mil euros), 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. ----------------------------------------------------- 

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

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

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

efectuados no âmbito da Divisão de Gestão Urbanística e Expediente Geral e Arquivo, no período de 30/06/2011 a 

13/07/2011, cuja relação discriminada dos mesmos é dada aqui como inteiramente reproduzida e fica junto à 

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

B - OBRAS MUNICIPAIS 

1 - “CENTRO ESCOLAR DE FONTE DE ANGEÃO” - VALIDAÇÃO PARCIAL A ELEMENTOS 

CONSTITUINTES DO DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE – 

RATIFICAÇÃO - A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Presidente 

Dr. Rui Miguel Rocha da Cruz, datado de 08/06/2011, que aprovou parcialmente os elementos constituintes do 

plano de segurança e saúde, da empreitada “Centro Escolar de Fonte de Angeão”. ---------------------------------------- 

2 - “CENTRO ESCOLAR DE FONTE DE ANGEÃO” - VALIDAÇÃO PARCIAL A ELEMENTOS 

CONSTITUINTES DO DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE – 

RATIFICAÇÃO - A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Presidente 

Dr. Rui Miguel Rocha da Cruz, datado de 11/06/2011, que aprovou parcialmente os elementos constituintes do 

plano de segurança e saúde, da empreitada “Centro Escolar de Fonte de Angeão”. ---------------------------------------- 

3 - “ARRANJOS EXTERIORES DA IGREJA DE PONTE DE VAGOS” – PROJECTO DE EXECUÇÃO – 

Presente a informação técnica datada de 03/07/2011, a informar que tendo decorrido o período de Discussão 

Pública, e tendo havido uma única participação, anexa o projecto de execução dos “Arranjos Exteriores da Igreja 

da Ponte de Vagos”, que dá cumprimento à referida participação, sendo o valor estimado da obra de 87.028,20 € 

(oitenta e sete mil, vinte e oito euros e vinte cêntimos). ------------------------------------------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o projecto de execução da obra “Arranjos 

Exteriores da Igreja de Ponte de Vagos” e remeter o processo à Divisão de Serviços Operativos para execução. ----- 

4 - CONCURSO PÚBLICO PARA A CONSTITUIÇÃO DE DIREITO DE SUPERFÍCIE SOBRE O 



 

TERRENO MUNICIPAL ASSOCIADO À OBRIGAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE AMPLIAÇÃO E 

REMODELAÇÃO DO EDIFÍCIO DOS PAÇOS DO CONCELHO, COM POSTERIOR 

ARRENDAMENTO PELA ENTIDADE ADJUDICANTE – Tendo em consideração que no acordo entre o 

Governo Português e os representantes do FMI, BCE e a Comissão Europeia, estão previstas no âmbito da politica 

orçamental para os anos de 2011, 2012 e 2013 medidas cujo impacto financeiro e orçamental na esfera das 

autarquias conduz a situações de grande restrição e contenção dos orçamentos municipais, em especial um 

abatimento das transferências para as Autarquias Locais, até 12%, somando aos 10% já aplicados; considerando 

que a única receita municipal em crescimento contínuo era o IMI e que o mesmo programa prevê o congelamento 

assistido para o orçamento municipal desta receita, que serão comunicadas como receitas adicionais do Orçamento 

de Estado para efeitos de consolidação orçamental, proponho à Câmara Municipal, que suspenda pelo prazo de 90 

dias o presente procedimento, mande efectuar estudo de resiliência económica/financeira ao consultor do presente 

processo para essa área, para que se avalie a efectiva capacidade da autarquia em suportar o encargo mensal com a 

renda prevista, pelo período de 30 anos, a partir de 2015, face àquelas medidas de política orçamental e despesa 

corrente da autarquia e aos compromissos assumidos com despesas de investimento, e, a despesa associada à 

eventual autorização do empréstimo de 2.146.000,00 € (dois milhões, cento e quarenta e seis mil euros) ao BEI, no 

prazo e taxa de juro estipulado para aquele tipo de empréstimo. -------------------------------------------------------------- 

-------- Proponho ainda que se delibere, autorizar o cancelamento da garantia bancária apresentada pelo consórcio 

Vidal Pereira & Gomes, Lda./Britalar – Sociedade de Construções, S.A., na condição de eles manterem a proposta 

apresentada ao concurso pelo mesmo prazo de 90 dias. ------------------------------------------------------------------------ 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por maioria, com 5 votos a favor (do Senhor Presidente da Câmara 

Municipal, e dos Senhores Vereadores Dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha, Dr. Marco António Ferreira 

Domingues, Dr. Silvério Rodrigues Regalado e Dr.ª Cláudia Cristiana Rocha Oliveira), e 2 abstenções (dos 

Senhores Vereadores Dr.ª Dina Maria Marques Ribeiro e Dr. Paulo César de Oliveira Ramos), aprovar a proposta 

do Senhor Presidente da Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------- 

Declaração de voto: Os Senhores Vereadores do Movimento Vagos Primeiro, Dr.ª Dina Maria Marques Ribeiro e 

Dr. Paulo César de Oliveira Ramos, declararam que se abstiveram em função das posições anteriormente tomadas 

sobre este assunto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

C - GESTÃO URBANÍSTICA 

1 - JOÃO RODRIGUES – PEDIDO DE LICENCIAMENTO PARA O EXERCÍCIO DA ACTIVIDADE 

INDUSTRIAL – PROC.º N.º 3/05 – Presente o processo n.º 3/05, em que é requerente João Rodrigues, residente 

na Rua Padre José Capela, n.º 136, lugar de Lomba, freguesia de Santo António de Vagos, a requerer o 

licenciamento para o exercício da actividade industrial de carpintaria, no referido lugar e freguesia. ------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, proceder a nova e última tentativa para recolha das 



 
 
 
 
 
 

 

assinaturas das entidades participantes na vistoria efectuada em 07/05/2007 e notificar o requerente para o 

resultado da mesma. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 - RUAS ÉPICAS, IMÓVEIS, LDA. – OBRAS PARTICULARES – PROC.º N.º 25/2011 - Presente o 

processo n.º 25/2011, em que é requerente a firma Ruas Épicas, Imóveis, Lda., com sede na Rua Fonte da Vila 

Nova, n.º 11, Palhaça, a solicitar autorização para construção de moradia, anexos e muros, num terreno situado na 

Travessa da Rua Nova, no lugar de Carregosa, freguesia de Ouca. ----------------------------------------------------------- 

-------- Tendo em consideração que a proposta de implantação, apresentada pelo requerente cumpre a legislação em 

vigor e proporcionará uma melhor adaptação à legislação sobre eficiência energética, aumentando as condições de 

salubridade, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a implantação, devendo a Divisão de Gestão 

Urbanística dar seguimento ao processo. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

3 - BRAGA & FERNANDES, LDA. – EXPLORAÇÃO DE PEDREIRA A CÉU ABERTO – PROC.º N.º 

1/2001 – Presente o ofício da firma Braga & Fernandes, Lda., com sede na Rua da Feira, no lugar de Salgueiro, 

freguesia de Soza, datado de 19/05/2010, a solicitar a vistoria à Pedreira n.º 6466, denominada “Lavandeira 7”, 

para proceder ao seu encerramento. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Presente também o Auto de Vistoria, datado de 17/12/2010. --------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, notificar a empresa, nos termos dos artigos 100º e 101º 

do C.P.A., que é sua intenção promover o encerramento da pedreira nas condições do Auto de Vistoria, datado de 

16/12/2010. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 - MAISVAGOS - PARQUES EMPRESARIAIS - PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DO LOTE N.º 121 DA 

ZONA INDUSTRIAL DE VAGOS - RECTIFICAÇÃO DE DELIBERAÇÃO - Considerando que, por lapso, 

na reunião camarária de 21/12/2010, foi mencionado alienar o lote 121 da Zona Industrial de Vagos, pelo preço de 

8,89 €/m2, quando, na verdade, o preço é de 8,98€/m2, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, rectificar 

aquela deliberação no sentido de nela ficar a constar o preço correcto. ------------------------------------------------------ 

-------- Assim, a decisão camarária é a seguinte: Sobre este assunto, a Câmara Municipal deliberou, por 

unanimidade, alienar o lote 121 da Zona Industrial de Vagos, pelo preço de 8,98 €/m2, conforme anterior 

autorização da Assembleia Municipal, e conceder todos os poderes ao Senhor Presidente da Câmara Municipal 

para outorgar a respectiva escritura de compra e venda em nome do Município de Vagos. ------------------------------ 



 

2 - MATERIAL PARA VENDA NO POSTO DE TURISMO – Presente a informação técnica, datada de 

15/07/2011, a anexar uma proposta para venda de merchandising no Posto de Turismo e respectivo preçário, que 

consiste: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

•••• 1 Postal – 1,00 € (um euro); --------------------------------------------------------------------------------------------- 

•••• 2 Postais – 1,75 € (um euro e setenta e cinco cêntimos) – (0,875 € a unidade); ---------------------------------- 

•••• 4 Postais – 3,00 € (três euros) – (0,75 € a unidade); ------------------------------------------------------------------ 

•••• 8 Postais – 5,00 € (cinco euros) – (0,62 € a unidade); --------------------------------------------------------------- 

•••• Casa Gandareza com íman – 1,00 € (um euro). ----------------------------------------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta para venda de merchandising no Posto 

de Turismo e respectivo preçário. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3 - ASSINATURA DE PROTOCOLO ENTRE A DIRECÇÃO-GERAL DE REINSERÇÃO SOCIAL E A 

CÂMARA MUNICIPAL DE VAGOS, NO ÂMBITO DA MEDIDA DE PRESTAÇÃO DE TRABALHO A 

FAVOR DA COMUNIDADE – RATIFICAÇÃO - A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar a 

outorga do Protocolo entre a Direcção-Geral de Reinserção Social e a Câmara Municipal de Vagos, no âmbito da 

medida de Prestação de Trabalho a favor da Comunidade, assinado pelo Senhor Presidente da Câmara em 

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

4 - JOSÉ RUAS, LDA. - OBRAS PARTICULARES - PROC.º N.º 153/2009 – Presente o processo de obras 

particulares em que é requerente a firma José Ruas, Lda., com sede na rua Santa Mafalda, n.º 40, Gafanha da 

Nazaré, Ílhavo, a solicitar licença especial para acabamentos, pelo prazo de seis meses, para conclusão da 

construção de um pavilhão industrial, situado na Zona Industrial de Vagos, lote 69. -------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a licença especial para acabamentos, porquanto 

entende ser de interesse municipal o acabamento da obra. --------------------------------------------------------------------- 

5 - NUNO MIGUEL ESTEVES AMARAL - OBRAS PARTICULARES - PROC.º N.º 65/2011 – Presente o 

processo em que é requerente Nuno Miguel Esteves Amaral, residente na rua do Comércio, n.º 77, lugar da Moita, 

freguesia de Covão do Lobo, a solicitar autorização para construção de uma moradia, anexos e muros de vedação, 

sito na Rua do Ponte, no lugar de Cabeço do Jorge, freguesia de Fonte de Angeão. --------------------------------------- 

-------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Presidente da Câmara 

Municipal, datado de 29/06/2011 – “Aceite-se a exposição do requerente e aceite-se a localização proposta. Avalie-

se os restantes aspectos da arquitectura”. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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


